
 
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN VERKOOP EN LEVERING VAN PELICAN WORLDWIDE 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam, onder nummer 7/2021. 
 
1. Definities 
De hierna met een hoofdletter geschreven begrippen die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, hebben de hiernavolgende betekenis, tenzij uit de context anders blijkt: 
"Afnemer" :  de (rechts)persoon, contractuele vennootschap of andere organisatie die een Overeenkomst met PELICAN aangaat; 
"Algemene Voorwaarden" :  deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden; 
"IE-rechten" :  alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de Producten, met inbegrip van octrooien, gebruiksmodellen, rechten op uitvindingen, 

auteursrechten en naburige en aanverwante rechten, morele rechten, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en domeinnamen, het recht om 
voornoemde rechten bekend te maken, te vermenigvuldigen, te gebruiken en te exploiteren en het recht om een rechtszaak aan te spannen wegens passing-
off of oneerlijke concurrentie, modelrechten, vertrouwelijke informatie (met inbegrip van knowhow en bedrijfsgeheimen en de rechten om vertrouwelijke 
informatie te gebruiken en te beschermen) en alle overige intellectuele-eigendomsrechten, in elk geval al dan niet gedeponeerd en met inbegrip van alle 
aanvragen, registraties die op grond van een aanvraag zijn verleend en rechten om een aanvraag in te dienen en tot toekenning van verlengingen of 
uitbreidingen van rechten en rechten om aanspraak te maken op de voorrang van dergelijke rechten, en alle soortgelijke of gelijkwaardige rechten of vormen 
van bescherming die nu of in de toekomst in enig deel van de wereld bestaan of zullen bestaan; 

“Overeenkomst” :  elke overeenkomst of andere rechtsverhouding tussen PELICAN en Afnemer met betrekking tot de koop, verkoop en levering van Producten, elke wijziging 
van of aanvulling op een dergelijke overeenkomst of rechtsverhouding, alsmede alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen in verband met een 
dergelijke overeenkomst of rechtsverhouding, al dan niet ter voorbereiding of uitvoering daarvan; 

"Partij/partijen"  :  een partij/de partijen bij een Overeenkomst; 
"PELICAN"  :  de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Pelican Worldwide B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder 

nummer 23072017, en ieder van de aan haar gelieerde vennootschappen; 
"Producten"  :  alle producten en/of diensten die door PELICAN worden of zullen worden geleverd in het kader van enige Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt 

tot, materialen, voorwerpen, onderdelen, accessoires en begeleidende documenten. 
 
2. Algemeen 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst met Afnemer en alle opvolgende Overeenkomsten met Afnemer en maken daarvan integraal onderdeel 

uit, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk wordt afgeweken in de Overeenkomst. 
2.2 Afwijkingen van de toepasselijkheid of de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd en 

ondertekend door Partijen, en hebben uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst. 
2.3 Eventuele algemene voorwaarden die door Afnemer worden gebruikt, worden door PELICAN uitdrukkelijk verworpen en zijn niet van toepassing op enige Overeenkomst, ongeacht 

of Afnemer eerder naar zijn algemene voorwaarden heeft verwezen. 
2.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of niet afdwingbaar wordt verklaard door een bevoegde instantie, blijven de overige bepalingen 

van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. In dat geval komen Partijen nieuwe bepalingen overeen ter vervanging van de nietige of niet-afdwingbaar verklaarde 
bepalingen, welke nieuwe bepalingen wat betreft aard en doel zoveel mogelijk aansluiten bij de oorspronkelijke bedoeling van Partijen en die niet nietig of niet-afdwingbaar zijn. 

2.5 Indien enige bepaling van een Overeenkomst in strijd is met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de bepaling van deze Algemene Voorwaarden, tenzij 
Partijen uitdrukkelijk in de Overeenkomst zijn overeengekomen af te wijken van de desbetreffende bepaling van deze Algemene Voorwaarden. 

2.6 De Engelse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan. 
2.7 PELICAN heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. De gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten die worden 

gesloten vanaf het moment waarop PELICAN deze gewijzigde Algemene Voorwaarden heeft gedeponeerd bij het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel of de 
griffie van enige rechtbank dan wel vanaf het moment waarop PELICAN Afnemer schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. 

2.8 In alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden vereisen dat een kennisgeving of ander document op schrift wordt gesteld, omvat dit, zonder beperking, elke mededeling die is 
verzonden per e-mail, fax of op enige andere wijze van analoge of digitale elektronische overdracht en die is ontvangen door de andere Partij. 

2.9 De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte termen “Ex Works (EXW)” en ”Delivered Duty Paid (DDP)” worden geïnterpreteerd conform de laatste editie van de ICC Incoterms. 
Indien PELICAN de Nederlanse termen “Af Fabriek of Af Magazijn” of “franco” hanteert, wordt hiermee bedoeld “Ex Works” respectievelijk “Delivered Duty Unpaid” als bedoeld in de 
ICC Incoterms. 

 
3. Aanbiedingen en overeenkomsten 
3.1 Alle aanbiedingen van PELICAN, inclusief, maar niet beperkt tot, offertes, prijslijsten, brochures, enz., zijn vrijblijvend en bovendien herroepelijk, ongeacht of de aanbieding een 

termijn voor aanvaarding bevat. 
3.2 PELICAN is niet verplicht om gedetailleerde informatie te verstrekken, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Alle prijslijsten, brochures, ontwerpen, tekeningen, modellen, 

productspecificaties en andere informatie die aan Afnemer zijn verstrekt of bij de Overeenkomst zijn gevoegd, zijn louter indicatief en binden PELICAN niet, tenzij PELICAN 
uitdrukkelijk schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd dat deze onderdeel van de Overeenkomst vormen. 

3.3 De prijzen die in een offerte van PELICAN worden vermeld, gelden alleen voor de opgegeven hoeveelheden. Ten aanzien van de kwantiteit, type en overige specificaties van de 
Producten geldt uitsluitend hetgeen ter zake uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is vastgelegd. 

3.4 Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien (i) deze is vastgelegd in een door PELICAN en Afnemer ondertekend document, (ii) PELICAN de Overeenkomst schriftelijk heeft 
bevestigd of (iii) PELICAN een begin heeft gemaakt met de uitvoering van de Overeenkomst. Indien door de aard en omvang van de leveringen of werkzaamheden geen document 
is ondertekend of geen opdrachtbevestiging is verzonden, wordt de factuur of de leveringsbon als de opdrachtbevestiging beschouwd, die geacht wordt de Overeenkomst weer te 
geven. 

3.5 Aanvullingen op en/of wijzigingen van een Overeenkomst en (mondelinge) toezeggingen van personeel, vertegenwoordigers, agenten of andere tussenpersonen van PELICAN zijn 
alleen bindend voor PELICAN wanneer deze schriftelijk zijn bevestigd namens PELICAN door een daartoe door PELICAN geautoriseerde persoon. 

3.6 Indien er geen Overeenkomst tot stand komt nadat PELICAN een aanbieding heeft gedaan, is PELICAN gerechtigd om alle redelijke kosten voor het doen van de aanbieding aan 
Afnemer in rekening te brengen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een redelijke financiële vergoeding voor de aan de aanbieding bestede tijd. 

 
4. Prijzen 
4.1 Alle prijzen die door PELICAN worden opgegeven, zijn vrijblijvend. 
4.2 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, zijn de prijzen: 

• gebaseerd op de hoogte van de inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale zekerheidsbijdragen en overheidslasten, belastingen en heffingen, vrachtkosten, verzekeringspremies 
en overige kosten die op de datum van de Overeenkomst van toepassing zijn; 

• gebaseerd op levering “Ex Works (EXW)” vanaf het bedrijfsterrein van PELICAN of een andere door PELICAN aangewezen plaats, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen 
in de Overeenkomst; 

• exclusief de kosten van installatie en inbedrijfstelling, tenzij anders overeengekomen in de Overeenkomst, in welk geval deze kosten afzonderlijk worden gespecificeerd; 

• exclusief de kosten van niet-standaard verpakkingen; 

• vermeld in euro’s (binnen de EU) of USD (buiten de EU), onder voorbehoud van het recht op aanpassing naar aanleiding van eventuele wijzigingen in de wisselkoersen. 
4.3 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, geldt per orderregel een minimumwaarde van EUR 5,00 netto en een minimumorderwaarde van EUR 35,00 netto. 
4.4 In geval van verhoging van de kostprijsfactoren is PELICAN gerechtigd de prijzen in het kader van enige Overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen, tenzij anders is 

overeengekomen. 
 
5. Levering 
5.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is overeengekomen, vindt levering plaats “Ex Works (EXW)” vanaf het bedrijfsterrein van PELICAN of vanaf een andere door PELICAN 

aangewezen plaats; 
5.2 De overeengekomen levertijd en/of installatietermijn gaat in op de dag waarop PELICAN over alle benodigde informatie en documenten beschikt. 
5.3 PELICAN heeft het recht om deelleveringen te doen die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.  
5.4 De in de Overeenkomst vermelde levertijden zijn altijd bij benadering. In geval van niet-tijdige levering heeft Afnemer het recht om een redelijke termijn van ten minste 14 dagen te 

stellen voor de levering van de Producten. Indien de Producten niet binnen deze termijn worden geleverd, heeft Afnemer het recht om de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat 
PELICAN gehouden is tot betaling of vergoeding van enige schade, kosten of uitgaven van welke aard dan ook. De termijn van 14 dagen geldt niet voor specifiek bestelde 
Producten met een lange levertijd en specifieke toepassingen of vereiste inspecties. In deze gevallen geldt een extra termijn die in verhouding staat tot de complexiteit en de 
leveringsvoorwaarden van deze Producten. 



 
5.5 PELICAN is gerechtigd om derden in te schakelen om de verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vervullen. 
5.6 Indien Afnemer geen instructies heeft gegeven, zal PELICAN de wijze van transport, verzending, verpakking, enz. bepalen in overeenstemming met goed koopmansgebruik. 

Eventuele specifieke wensen van Afnemer met betrekking tot de verpakking en/of het transport, waaronder ook de verplaatsing van de Producten binnen de grenzen van het terrein, 
worden alleen uitgevoerd indien Afnemer de daarmee gemoeide kosten draagt. 

5.7 Indien de Producten in opdracht van Afnemer moeten worden geïnspecteerd, worden de Producten geacht te zijn geleverd op het moment waarop de Producten of de belangrijkste 
onderdelen daarvan bij de betreffende fabrikant (derden of PELICAN) gereed zijn voor tests/inspecties en nadat Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte is gesteld. Vanaf dat 
moment zijn de Producten voor risico van Afnemer, ook indien de Producten nog vervoerd moeten worden. 

5.8 Indien PELICAN haar medewerking verleent bij de installatie en/of inbedrijfstelling van de installatie terwijl dit niet in de Overeenkomst is vermeld, gebeurt dit op verzoek en voor 
rekening en risico van Afnemer. 

 
6. Inspectie, aanvaarding en vorderingen 
6.1 Afnemer is verplicht de geleverde Producten en/of de verpakking binnen 24 uur na levering te controleren op eventuele gebreken, tekorten, beschadigingen of andere afwijkingen 

van de Overeenkomst (non-conformiteit) of deze controle uit te voeren binnen 10 dagen na de mededeling van PELICAN dat de Producten ter beschikking van Afnemer staan. 
6.2 Indien de Producten niet overeenkomstig het in artikel 6.1 bepaalde worden aanvaard of indien Afnemer, in geval van afroepcontracten, de overeengekomen afroeptermijn niet in 

acht neemt, is PELICAN gerechtigd de betreffende Producten te factureren en deze vanaf dat moment voor rekening en risico van Afnemer op te slaan. 
6.3 Indien is overeengekomen dat Afnemer de Producten zal inspecteren of laten inspecteren op het bedrijfsterrein van de fabrikant of dat van PELICAN en Afnemer geen gebruik heeft 

gemaakt van dit recht binnen 10 dagen na kennisgeving van de gelegenheid daartoe, worden de Producten geacht definitief door Afnemer te zijn aanvaard. Tenzij schriftelijk anders 
is overeengekomen, zijn de kosten van de inspectie, het certificaat en de certificering voor rekening van Afnemer. 

6.4 Eventuele vorderingen van Afnemer met betrekking tot zichtbare gebreken, tekorten en/of schade of andere non-conformiteit met de Overeenkomst dienen door Afnemer terstond te 
worden ingediend tijdens de test of inspectie op het bedrijfsterrein van de betreffende leverancier of op dat van PELICAN of bij aflevering of, indien er geen test of inspectie 
plaatsvindt, door schriftelijke kennisgeving aan PELICAN binnen 24 uur na levering en, in geval van niet-zichtbare gebreken, tekorten en/of schade of non-conformiteit, binnen een 
redelijke termijn van niet meer dan veertien dagen na ontdekking ervan. Indien Afnemer niet aan deze bepaling voldoet, vervallen alle vorderingen van Afnemer in verband met 
voornoemde gebreken, tekorten, schade of non-conformiteit. 

6.5 Ingeval Afnemer geen mededeling doet overeenkomstig artikel 6.4, wordt Afnemer geacht de Producten te hebben aanvaard. In geval een dergelijke mededeling wel is gedaan, 
dient Afnemer de Producten te laten zoals ze zijn totdat PELICAN de klachten heeft onderzocht. 

6.6 Geretourneerde producten worden door PELICAN alleen geaccepteerd indien: 

• PELICAN vooraf schriftelijk toestemming heeft gegeven; 

• de Producten Delivered Duty Paid (DDP) zijn geretourneerd, tenzij anders is overeengekomen; 

• de Producten voorradig zijn of standaardmaterialen zijn; 

• de Producten niet meer dan 6 weken eerder zijn geleverd, tenzij anders is overeengekomen. 
6.7 Indien Afnemer ten onrechte een vordering als bedoeld in artikel 6.4 indient, heeft PELICAN het recht 20% van de nettoprijs in rekening te brengen voor kosten of uitgaven met een 

minimum van EUR 50,00. 
 
7. Product- en hoeveelheidstoleranties 
7.1 PELICAN is niet aansprakelijk voor kleurverschillen in Producten die niet meer zijn dan kleurnuances. Afnemer is niet gerechtigd de levering van deze Producten te weigeren. 
7.2 Voor Producten waarvan de wanddikte, de plaatdikte of het gewicht in grammen is aangegeven, wordt aan PELICAN een tolerantie van maximaal 10% meer of minder toegestaan. 
7.3 Met betrekking tot de toleranties voor verschillen in afmetingen en/of hardheid verwijst PELICAN naar de internationale normen die voor de betreffende Producten gelden, een en 

ander voor zover de Overeenkomst niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze normen afwijkt en er geen bijzondere specificatie schriftelijk is overeengekomen. 
7.4 Enige door of namens Afnemer aan PELICAN ter beschikking te stellen onderdelen die op, in of aan de door PELICAN te vervaardigen Producten moeten worden gemonteerd, 

moeten in de vereiste hoeveelheid met een extra 10% (indien geen ander percentage is overeengekomen) tijdig en Delivered Duty Paid (DDP) aan PELICAN worden geleverd. 
PELICAN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de onderdelen of andere Producten die op deze wijze aan PELICAN ter beschikking worden gesteld, noch voor de kwaliteit en 
de bevredigende bruikbaarheid daarvan, en PELICAN mag zonder enig onderzoek aannemen dat deze onderdelen kunnen worden gebruikt zoals ze zijn in, op of aan het in 
opdracht te vervaardigen product. 

 
8. Mallen, sjablonen, snijmatrijzen en andere hulpmiddelen 
8.1 Mallen, sjablonen, snijmatrijzen en andere hulpmiddelen, hierna te noemen "Hulpmiddelen", die door PELICAN worden vervaardigd of die geheel of gedeeltelijk volgens de 

instructies van PELICAN worden vervaardigd en waarvoor Afnemer de overeengekomen kosten heeft betaald, blijven eigendom van PELICAN. Deze Hulpmiddelen worden door 
PELICAN voor Afnemer bewaard tot drie jaar na levering van de laatste bestelling. Hierna vervalt de bewaarplicht van PELICAN en heeft PELICAN het recht om de Hulpmiddelen 
na één maand na schriftelijke kennisgeving aan Afnemer te vernietigen, zonder dat PELICAN tot enige schadevergoeding gehouden is. 

8.2 Ingeval PELICAN verantwoordelijk is voor de productie van Hulpmiddelen, is PELICAN slechts verplicht met de productie te beginnen nadat Afnemer het overeengekomen aandeel 
in de productiekosten heeft betaald. Evenzo zal PELICAN pas met verbeteringen aan en/of wijzigingen in en/of reparaties van Hulpmiddelen hoeven te beginnen, nadat Afnemer de 
daarvoor te betalen noodzakelijke geschatte kosten heeft betaald. Indien voor de overeengekomen werkzaamheden niet uitdrukkelijk een prijs is overeengekomen, zal Afnemer 
PELICAN op eerste verzoek een redelijk bedrag voor de gemaakte kosten betalen. 

8.3 Ingeval Afnemer de Hulpmiddelen levert, zal PELICAN deze Hulpmiddelen pas hoeven te retourneren nadat de vordering van PELICAN op Afnemer met betrekking tot verrichte 
werkzaamheden, geleverde Producten of uit welke hoofde dan ook, is betaald. 

8.4 PELICAN is uitsluitend aansprakelijk voor het verlies of de beschadiging van Hulpmiddelen als dit verlies of deze beschadiging het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of zeer 
oneigenlijk gebruik aan de zijde van PELICAN. In deze gevallen zal PELICAN, naar keuze van PELICAN, reparaties uitvoeren of nieuwe Hulpmiddelen ter beschikking stellen. 
PELICAN is niet aansprakelijk voor enige verdere verplichting of schadevergoeding. 

8.5 Voor zover PELICAN in de Overeenkomst het aantal bewerkingen of producten heeft aangegeven waarvoor Hulpmiddelen normaal gesproken kunnen worden gebruikt, worden de 
Hulpmiddelen na dit aantal bewerkingen respectievelijk na de productie van dat aantal ongeschikt geacht voor verdere productie. Indien dit niet in de Overeenkomst is vastgelegd, 
zal PELICAN Afnemer op de hoogte stellen zodra blijkt dat de Hulpmiddelen niet meer geschikt zijn voor economisch rendabele productie. In dat geval zal PELICAN ook de kosten 
in verband met reparaties en/of de productie van nieuwe Hulpmiddelen aangeven. 

8.6 Bij de beoordeling van de economisch rendabele productie moet ook rekening worden gehouden met de technologische ontwikkelingen en de aanpassing van het bedrijf aan deze 
ontwikkelingen, zowel wat betreft het volume als de mate waarin deze arbeidsintensief zijn. Zolang de Hulpmiddelen nog geschikt zijn voor productie volgens bovenstaande normen 
en door ons worden bewaard, zijn de onderhoudskosten van deze Hulpmiddelen gedurende twee jaar na het eerste gebruik voor rekening van PELICAN in geval van regelmatige 
herhalingsbestellingen van de met deze Hulpmiddelen te vervaardigen producten. PELICAN mag Hulpmiddelen die niet meer geschikt kunnen worden geacht voor productie 
vernietigen, zonder dat PELICAN hiervoor enige vergoeding aan Afnemer verschuldigd is. 

 
9. Rechten van intellectuele en industriële eigendom 
9.1 Alle IE-rechten met betrekking tot brochures, prijslijsten en alle technische informatie die bij de Overeenkomst is gevoegd, zoals tekeningen, ontwerpen, modellen, monsters, enz., 

en alle overige schriftelijke documenten die bij de Overeenkomst zijn gevoegd, blijven uitdrukkelijk eigendom van PELICAN. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is het 
Afnemer uitdrukkelijk verboden deze informatie te kopiëren. Het gebruik van deze informatie moet worden beperkt tot het eigen gebruik door Afnemer in het kader van de 
Overeenkomst. Op eerste verzoek van PELICAN en ingeval Afnemer geen Overeenkomst heeft gesloten of de Overeenkomst wordt beëindigd, dient alle informatie onmiddellijk aan 
PELICAN te worden geretourneerd. 

9.2 In geval van productie van Producten volgens tekeningen, monsters, modellen of andere instructies in de ruimste zin van het woord, die PELICAN van Afnemer of via Afnemer van 
derden ontvangt, garandeert Afnemer dat de productie en/of levering van deze Producten geen inbreuk vormt op enig octrooi, merk, gebruiksrecht, (handels)model of enig ander 
recht van intellectuele of industriële eigendom van derden en zal Afnemer PELICAN vrijwaren tegen en schadeloos stellen voor aanspraken van derden ter zake van een dergelijke 
inbreuk. 

9.3 Indien een derde tegen de productie en/of levering bezwaar maakt op grond van enig beweerdelijk recht, is PELICAN uitsluitend op grond hiervan gerechtigd de productie en/of 
levering onmiddellijk te staken en vergoeding van de gemaakte kosten te eisen, onverminderd de rechten van PELICAN op eventuele verdere schadevergoeding van Afnemer, 
zonder dat PELICAN tot enige schadevergoeding jegens Afnemer gehouden is. PELICAN is verplicht Afnemer onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele bezwaren die 
PELICAN van derden tegen de productie en/of levering van de betreffende Producten ontvangt. 

9.4 Alle IE-rechten met betrekking tot de Producten zijn of blijven eigendom van PELICAN, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Overeenkomst. Afnemer zal geen IE-
rechten geldend maken of registreren in verband met de Producten. 

 
10. Garantie en service 
10.1 PELICAN garandeert Afnemer dat de geleverde Producten bij levering: 



 
(a) vrij zijn van zichtbare en onzichtbare gebreken als gevolg van defecte materialen of slecht vakmanschap; 
(b) qua type, hoeveelheid, grootte en/of gewicht, en overige productspecificaties voldoen aan hetgeen ter zake uitdrukkelijk schriftelijk in de Overeenkomst is vastgelegd, 

zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 7; 
(c) geschikt zijn voor het doel waarvoor de Producten zijn vervaardigd. 

10.2 Met betrekking tot Producten die niet door PELICAN of gelieerde ondernemingen zijn vervaardigd, verstrekt PELICAN uitsluitend de garanties die zij van haar leveranciers ontvangt 
en heeft PELICAN geen andere garantieverplichtingen jegens Afnemer dan de garantieverplichtingen die door de leveranciers jegens PELICAN worden nagekomen. 

10.3 Het recht van Afnemer een beroep te doen op de in artikel 10.1 genoemde garanties vervalt een jaar na levering van de Producten. 
10.4 De aansprakelijkheid van PELICAN uit hoofde van de in artikel 10.1 genoemde garanties wordt uitgesloten indien: 

(a) het gebrek of de storing betrekking heeft op een kleine afwijking in kwaliteit, kleur, afwerking, grootte en gewicht die in de handel toelaatbaar wordt geacht of die technisch 
onvermijdelijk is; 

(b) de geleverde Producten niet correct zijn geïnstalleerd of onderhouden door Afnemer of zijn geïnstalleerd met systemen of componenten die niet door PELICAN zijn 
geïnstalleerd of die niet door PELICAN zijn gekwalificeerd als geschikt; 

(c) het gebrek of de storing het gevolg is van ondeskundig gebruik door Afnemer, of het gevolg is van gebruik door Afnemer in strijd met de door PELICAN verstrekte 
instructies of het doel waarvoor de Producten zijn vervaardigd of dat naar objectieve maatstaven afwijkt van het doel waarvoor de Producten geschikt zijn; 

(d) het gebrek of de storing een mechanische oorzaak heeft; 
(e) Afnemer de Producten zelf heeft aangepast of gerepareerd of door derden heeft laten aanpassen of repareren; 
(f) de geleverde Producten niet geschikt zijn voor het door Afnemer beoogde gebruik en dit gebruik niet in overeenstemming is met het gebruik als bedoeld in artikel 10.1 

sub (c); 
(g) de Producten betrekking hebben op verbruiksgoederen, zoals bijvoorbeeld zegels, afdichtingen, O’ringen, slangen en pakkingen; 
(h) PELICAN het product niet op de markt heeft gebracht; 
(i) het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het moment waarop de Producten door PELICAN op de markt werden gebracht of indien het gebrek zich op 

een later tijdstip heeft voorgedaan; 
(j) de Producten niet zijn vervaardigd voor verkoopdoeleinden of voor enige andere vorm van distributie met een economisch doel, noch zijn vervaardigd of gedistribueerd als 

onderdeel van de bedrijfsvoering van PELICAN; 
(k) het gebrek het gevolg is van het feit dat de Producten in overeenstemming zijn met strikt bindende overheidsvoorschriften; 
(l) het onmogelijk was om het bestaan van het gebrek op te sporen op basis van de huidige wetenschappelijke en technische kennis op het moment waarop de producten 

door PELICAN op de markt werden gebracht; 
(m) voor zover het de fabrikant van een onderdeel betreft, het gebrek kan worden toegeschreven aan het ontwerp van de Producten waarvan het onderdeel een onderdeel is 

of aan de instructies van de fabrikant van het Product of van Afnemer; 
(n) het gebrek het gevolg is van de vervaardiging van het Product op basis van een ontwerp dan wel tekeningen, instructies of specificaties die door Afnemer aan PELICAN 

is/zijn verstrekt; 
(o) Afnemer in gebreke is met de nakoming van enige verplichting, waaronder mede begrepen enige betalingsverplichting, uit hoofde van de Overeenkomst of eerdere 

Overeenkomsten; 
(p) het gebrek of de storing het gevolg is van een handeling van derden waarvoor PELICAN niet wettelijk aansprakelijk is; 
(q) het gebrek of de storing het gevolg is van overmacht aan de zijde van PELICAN. 

10.5 Indien de door PELICAN geleverde Producten niet voldoen aan de in artikel 10.1 genoemde garanties, is PELICAN uitsluitend gehouden, naar eigen keuze, de betreffende 
Producten te repareren of te vervangen door deugdelijke producten gedurende twaalf maanden na levering tegen de prijzen die gelden op het moment waarop PELICAN de klacht 
en/of de vordering van Afnemer accepteert, met toepassing van een korting naar rato van de verhouding tussen de lengte van de periode berekend vanaf de datum waarop 
PELICAN de klacht en/of de vordering accepteert tot de datum waarop de garantieperiode voor de betreffende producten op grond van het bepaalde in artikel 10.3 afloopt, en de 
lengte van de totale garantieperiode. Demontage- en montagekosten zijn voor rekening van Afnemer. 

10.6 Producten die in aanmerking komen voor reparatie en/of onderzoek, moeten Delivered Duty Paid (DDP) naar het magazijn van PELICAN worden gestuurd. Ingeval PELICAN 
reparaties of onderzoeken buiten haar bedrijfsterrein moet uitvoeren, heeft PELICAN het recht om de reiskosten, eventuele transportkosten en de kosten van de te gebruiken 
testapparatuur aan Afnemer in rekening te brengen. Onderzoek en reparaties worden in principe uitgevoerd op het bedrijfsterrein van PELICAN tijdens normale werkuren. Alleen in 
geval van een afzonderlijke serviceovereenkomst kunnen deze werkzaamheden buiten de normale werktijden plaatsvinden. Indien de voor onderzoek of reparaties aangeboden 
Producten geen gebreken vertonen, zijn alle kosten die hieruit voortvloeien voor rekening van Afnemer. 

10.7 PELICAN is niet aansprakelijk voor schade of letsel toegebracht aan voorwerpen of personen tijdens werkzaamheden op het bedrijfsterrein van Afnemer op grond van de 
verplichtingen uit hoofde van dit artikel. 

10.8 De verplichtingen die voortvloeien uit de artikelen 10.1 tot en met 10.5 zijn de enige verplichtingen van PELICAN in geval van een tekortkoming in de nakoming van de 
verplichtingen van een Overeenkomst als gevolg van de non-conformiteit van de Producten aan de in artikel 10.1 genoemde garanties. De toepasselijkheid van artikel 7:17 van het 
Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover artikel 7:17 van het Burgerlijk Wetboek voorziet in rechtsmiddelen die niet uitdrukkelijk voortvloeien uit de bepalingen 
van deze Algemene Voorwaarden. 

 
11. Overmacht. 
11.1 PELICAN is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de nakoming van enige Overeenkomst indien de tekortkoming te wijten is aan overmacht. 
11.2 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan elke gebeurtenis of omstandigheid buiten de macht van PELICAN die de behoorlijke en correcte uitvoering van de 

Overeenkomst verhindert, hetzij tijdelijk, hetzij permanent, en die de uitvoering van de Overeenkomst door PELICAN geheel of gedeeltelijk verhindert of waardoor de uitvoering van 
de Overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verlangd. Onder overmacht wordt in elk geval, maar niet uitsluitend, verstaan stakingen, uitsluitingen, handelingen van autoriteiten, 
staat van oorlog en beleg, oorlogsgevaar, brand en andere bedrijfsonderbrekingen, (natuur)rampen, extreme weersomstandigheden zoals tornado's, stormen, blikseminslag en 
dergelijke, epidemieën, pandemieën, embargo's, rellen, terroristische daden of gevolgen daarvan, tekorten aan grondstoffen en/of arbeidskrachten die nodig zijn voor de levering 
van de Producten, problemen bij het vervoer van de producten en problemen bij de elektronische verzending of ontvangst van berichten en gegevens. Overmacht in de zin van deze 
Algemene Voorwaarden aan de zijde van leveranciers of andere derden waarvan PELICAN voor de levering van de Producten afhankelijk is, geldt eveneens als overmacht aan de 
zijde van PELICAN. 

11.3 Indien de overmacht naar het oordeel van PELICAN van tijdelijke aard is, heeft PELICAN het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop de 
overmacht zich niet langer voordoet. 

11.4 Indien de overmacht naar het oordeel van PELICAN blijvend is, kunnen Partijen een regeling treffen over de ontbinding van de Overeenkomst en de daaruit voortvloeiende 
gevolgen. PELICAN is niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding, van welke aard dan ook. 

11.5 PELICAN is gerechtigd betaling te vorderen voor de werkzaamheden die bij de uitvoering van de betreffende Overeenkomst zijn verricht voordat de situatie die de overmacht heeft 
veroorzaakt aan het licht is gekomen. 

 
12. Aansprakelijkheid 
12.1 Onverminderd de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden is PELICAN niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die door 

Afnemer of een van haar klanten wordt geleden bij de uitvoering van de Overeenkomst, behalve in geval van opzet of grove nalatigheid van de zijde van PELICAN. 
12.2 Indien PELICAN desalniettemin aansprakelijk zou zijn voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, is de totale 

aansprakelijkheid van PELICAN beperkt tot vergoeding van directe schade tot het nettobedrag dat voor de onder de Overeenkomst geleverde Producten is gefactureerd (exclusief 
btw). 

12.3 De aansprakelijkheid van PELICAN voor de uitvoering van de Overeenkomst is uitgesloten in de in artikel 10.4 genoemde gevallen. 
12.4 De aansprakelijkheid van PELICAN voor indirecte schade, gevolgschade (inclusief maar niet beperkt tot milieuschade), gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, 

schade als gevolg van bedrijfsonderbrekingen, schade als gevolg van vorderingen van klanten van Afnemer, en alle andere vormen van indirecte schade om welke reden dan ook of 
voor schade aan roerende of onroerende goederen of aan personen, zowel van de andere partij als van derden, is eveneens uitgesloten. 

12.5 De enkele aanvaarding van de geleverde Producten door of namens de wederpartij vrijwaart PELICAN tegen alle vorderingen van de wederpartij en/of derden tot betaling van 
schadevergoeding, ongeacht de oorzaak van de schade. 

12.6 Ten aanzien van gegeven adviezen is PELICAN slechts aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, zulks echter tot een maximum van de 
bedongen adviesvergoeding. 

 



 
13. Betaling en zekerheid 
13.1 Tenzij anders is overeengekomen in de Overeenkomst, dient de betaling netto te geschieden zonder enige korting, aftrek, opschorting of verrekening, door middel van betaling of 

overschrijving op een door PELICAN aangewezen bankrekening, en zulks binnen 30 dagen na de factuurdatum. PELICAN heeft het recht om een kredietbeperkingsvergoeding toe 
te kennen. De transactiedatum die op de bankafschriften van PELICAN staat vermeld, is de datum van betaling.  

13.2 In geval van niet-tijdige betaling door Afnemer is Afnemer, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, de wettelijke handelsrente als bedoeld in artikel 119a van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering verschuldigd vanaf de factuurdatum tot aan de datum van betaling van de factuur, alsmede alle kosten en uitgaven (met een minimum van +15%), 
inclusief redelijke  kosten van rechtsbijstand, die verband houden met de inning van het gefactureerde bedrag. 

13.3 Elke betaling door Afnemer dient eerst ter voldoening van de verschuldigde incasso- en/of administratiekosten, vervolgens van de verschuldigde rente en tenslotte van de oudste 
openstaande vordering. 

13.4 Elke Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat Afnemer voldoende kredietwaardig is om aan zijn financiële verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst te voldoen. Bij of na het sluiten van de Overeenkomst en vóór (verdere) uitvoering is PELICAN gerechtigd om van Afnemer zekerheid te eisen dat zowel aan 
financiële als aan andere verplichtingen zal worden voldaan. 

13.5 PELICAN heeft het recht van retentie op alle Producten die PELICAN voor of namens Afnemer onder zich heeft, ongeacht de oorzaak, zolang Afnemer niet aan al zijn verplichtingen 
jegens PELICAN heeft voldaan. PELICAN is verplicht deze Producten te beheren in overeenstemming met een goed koopmansgebruik, zonder dat Afnemer enig recht op 
schadevergoeding heeft in geval van vernietiging, gedeeltelijk verlies en/of schade buiten onze schuld om. Het risico voor de Producten blijft bij Afnemer. 

 
14. Opschorting en beëindiging 
14.1 PELICAN is gerechtigd door middel van een schriftelijke kennisgeving de uitvoering van haar verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten 

en/of enige Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen of geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien: 
(a) Afnemer in verzuim is met de tijdige en volledige nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst; 
(b) aan Afnemer surseance van betaling wordt verleend; 
(c) Afnemer faillissement heeft aangevraagd of failliet is verklaard; 
(d) Afnemer een aanvraag indient strekkende tot de toepassingverklaring van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; 
(e) Afnemer overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld; 
(f) Afnemer wordt ontbonden, zijn activiteiten staakt of ophoudt te bestaan; 
(g) een substantieel deel van de activa van Afnemer het voorwerp is van een conservatoire of executoriale beslaglegging of inbeslagneming; 
(h) direct of indirect, de zeggenschap en controle in (de onderneming van) Afnemer of een materieel onderdeel daarvan door middel van fusie, zoals bedoeld in het SER-

besluit Fusiegedragsregels 2015, wordt overgedragen aan één of meer anderen dan degene(n) bij wie deze zeggenschap en controle voorheen berustten, ongeacht of 
deze gedragsregels in het desbetreffende geval van toepassing zijn; 

(i) Afnemer om andere redenen niet langer in staat moet worden geacht zijn verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst na te komen; 
(j) enige andere gebeurtenis of omstandigheid zich voordoet die een soortgelijk effect heeft als een van de hierboven genoemde omstandigheden, al dan niet onder 

buitenlands recht. 
14.2 Indien een van de in artikel 14.1 genoemde gebeurtenissen zich voordoet, zijn alle bestaande vorderingen van PELICAN op Afnemer en alle vorderingen die voortvloeien uit enige 

Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar en heeft PELICAN het recht om de Producten terug te nemen. PELICAN of enige door PELICAN geautoriseerde persoon is bevoegd om het 
bedrijfsterrein van Afnemer of de plaatsen waar de Producten zijn opgeslagen te betreden om de Producten op te halen. Afnemer zal zijn medewerking verlenen om PELICAN in 
staat te stellen haar rechten uit hoofde van dit artikel uit te oefenen. 

14.3 De artikelen 14.1 en 14.2 doen geen afbreuk aan andere rechten die PELICAN op grond van het toepasselijke recht heeft, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recht om 
nakoming van de Overeenkomst te eisen of om schadevergoeding te vorderen. 

 
15. Naleving van de exportvoorschriften 

De producten, programma's en diensten van PELICAN zijn onderworpen aan de in elk land waar PELICAN gevestigd is toepasselijke exportwetten. PELICAN volgt de regels, 
verdragen, voorschriften en internationale overeenkomsten. Alle natuurlijke personen die de producten van PELICAN kopen en/of toegang hebben tot de website van PELICAN, 
nemen de verantwoordelijkheid op zich om zich te houden aan de van toepassing zijnde exportwetten, -regels, -verdragen, -voorschriften en internationale overeenkomsten inzake 
export, samen met de van toepassing zijnde buitenlandse wetten in geval van overdracht, verkoop, import, export, herexport, met export gelijkgestelde verkoop, omleiding of enige 
andere manier van vervreemding van deze producten, programma's en diensten. Door de algemene voorwaarden van PELICAN te aanvaarden, verklaart Afnemer dat hij zich niet in 
een gesanctioneerd land bevindt, noch een natuurlijke persoon of een entiteit is waarvan de toegang tot de website van PELICAN beperkt is door exportwetten, -regels, -verdragen, 
-reglementen en internationale overeenkomsten inzake export. 

 
16. Kennisgevingsplicht 

Indien Afnemer wettelijk verplicht is om, nadat is aangetoond dat Afnemer niet kan betalen, overheidsinstellingen of industriële verzekeringsmaatschappijen onmiddellijk te 
informeren, is Afnemer verplicht om tegelijkertijd PELICAN schriftelijk hiervan op de hoogte te stellen. 

 
17. Eigendomsvoorbehoud 
17.1 Alle door PELICAN geleverde Producten, met inbegrip van de Producten die door PELICAN in overeenstemming met de Overeenkomst bij Afnemer of haar opdrachtgever zijn 

geïnstalleerd, blijven eigendom van PELICAN tot het moment van en als zekerheid voor de volledige betaling van alles wat Afnemer aan PELICAN verschuldigd is uit hoofde van de 
Overeenkomst of uit hoofde van een daarmee samenhangende overeenkomst, met inbegrip van rente en kosten. 

17.2 Indien de geleverde Producten bij Afnemer of door Afnemer worden bewerkt, verwerkt of vermengd, verkrijgt PELICAN de mede-eigendom van de daaruit voortvloeiende nieuwe 
Producten en/of de Producten die met de geleverde Producten zijn samengesteld voor de waarde van de oorspronkelijk geleverde Producten. 

17.3 Afnemer is verplicht de geleverde Producten, zolang deze niet worden gebruikt, duidelijk gescheiden te houden van andere Producten zolang de eigendom niet overeenkomstig 
artikel 17.1 op Afnemer is overgegaan. In de in artikel 14.1 genoemde gevallen is PELICAN gerechtigd om zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de 
geleverde maar niet of niet volledig betaalde Producten als haar eigendom terug te vorderen, met verrekening van het eventueel reeds betaalde bedrag, maar onverminderd alle 
overige rechten, zoals het vorderen van een vergoeding voor eventuele schade. 

17.4 Afnemer moet PELICAN te allen tijde in staat stellen om onbetaalde en/of gehuurde Producten onmiddellijk terug te nemen, ongeacht waar deze zich bevinden. 
17.5 De Producten mogen door Afnemer worden doorverkocht of gebruikt in de normale bedrijfsvoering, maar de Producten mogen op geen enkele wijze worden bezwaard. In geval van 

doorverkoop van niet betaalde Producten is Afnemer verplicht de eigendom te behouden en op eerste verzoek van PELICAN alle vorderingen tot het aan PELICAN verschuldigde 
bedrag door middel van een bezitloos pandrecht over te dragen. 

 
18. Toepasselijk recht en geschillen 
18.1 Op alle Overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 

koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG). 
18.2 Indien Afnemer zijn statutaire zetel heeft in een land binnen de Europese Unie, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met enige Overeenkomst, met inbegrip 

van, maar niet beperkt tot, elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, worden voorgelegd aan de exclusieve bevoegdheid van Rechtbank Rotterdam, locatie 
Dordrecht, Nederland, behoudens hoger beroep bij de bevoegde Nederlandse gerechten. 

18.3 Indien Afnemer zijn statutaire zetel heeft in een land buiten de Europese Unie, zullen alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met enige Overeenkomst, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, elk geschil met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, worden beslecht door middel van arbitrage overeenkomstig het Arbitragereglement van het 
Nederlands Arbitrage Instituut. De plaats van arbitrage is Dordrecht. Tenzij Partijen overeenkomen dat het arbitragecollege uit één arbiter zal bestaan, zal het arbitragepanel uit drie 
arbiters bestaan en beslist het college volgens de regelen des rechts. De arbitrageprocedure wordt gevoerd in de Engelse taal. 

 
 
BIJZONDERE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT INSTALLATIES DOOR PELICAN 
 
19. Algemeen 
19.1 Deze Bijzondere voorwaarden zijn van toepassing naast en in aanvulling op het bepaalde in de artikelen 1 tot en met 18, tenzij hierna uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze 

bepalingen. 
19.2 De term 'PELICAN' omvat tevens de derde contractant die door PELICAN voor de installatie wordt ingeschakeld en die de werkzaamheden in opdracht van of namens PELICAN 

uitvoert. 
 



 
20. Voltooiing/levering 
20.1 De schriftelijke opdrachtbevestiging van PELICAN is bindend voor wat betreft de installatie en de bijbehorende opleveringstermijn. Overeengekomen levertijden zijn altijd bij 

benadering. 
20.2 De levertijden beginnen vanaf, en niet eerder dan: 

• de datum waarop de Overeenkomst wordt gesloten; 

• de datum waarop Afnemer aan PELICAN alle benodigde informatie heeft verstrekt; 

• de datum waarop Afnemer het bedongen voorschot heeft betaald; en 

• de datum waarop Afnemer aan PELICAN de door een bevoegd persoon van PELICAN goedgekeurde tekeningen, ontwerpen, enz. heeft toegezonden; 
afhankelijk van welke datum het laatste valt. 

20.3 In afwijking van artikel 5.4 is Afnemer niet gerechtigd om bij overschrijding van de levertijd de aanvaarding van de installatie te weigeren of de Overeenkomst te ontbinden. In geval 
van langdurige overschrijding van de leveringstermijn zal PELICAN met Afnemer een redelijke oplossing overeenkomen. In geval van ontbinding van de Overeenkomst zal Afnemer 
de reeds verrichte werkzaamheden betalen. Ontbinding van de Overeenkomst leidt niet tot enige verplichting van PELICAN tot vergoeding van enig verlies of enige schade, van 
welke aard dan ook. Zolang Afnemer niet tijdig aan zijn verplichtingen voldoet, kan PELICAN de voltooiing en/of de levering opschorten. 

20.4 De werkzaamheden worden geacht te zijn voltooid en/of opgeleverd: 

• ingeval Afnemer de werkzaamheden na inspectie heeft goedgekeurd; 

• nadat PELICAN Afnemer heeft geïnformeerd dat de werkzaamheden zijn geïnstalleerd, gemonteerd en/of bedrijfsklaar zijn. Afnemer moet de nodige testfaciliteiten ter 
beschikking stellen. Een ontbrekend onderdeel dat door een derde leverancier of contractant had moeten worden geleverd, vormt geen reden om de werkzaamheden als niet 
voltooid te beschouwen; 

• 8 dagen nadat PELICAN schriftelijk heeft meegedeeld dat de werkzaamheden zijn voltooid en Afnemer heeft nagelaten deze te (laten) inspecteren en/of te (laten) testen 
binnen deze termijn; of 

• nadat Afnemer de werkzaamheden daadwerkelijk in gebruik heeft genomen. Een deel wordt als voltooid beschouwd bij de ingebruikname van dat deel. 
20.5 Kleine, niet-essentiële gebreken worden door PELICAN zo snel mogelijk hersteld en vormen geen reden voor Afnemer om zijn goedkeuring te onthouden. 
20.6 Aanbevelingen en/of informatie met betrekking tot de installatie en/of het gebruik van het systeem worden naar beste weten van PELICAN en zonder garantie van een bepaald 

resultaat verstrekt, tenzij anders in de Overeenkomst is overeengekomen. 
 
21. Omvang van de werkzaamheden 
21.1 De uit te voeren installatiewerkzaamheden omvatten de werkzaamheden zoals beschreven in de opdrachtbevestiging en, indien en voor zover overeengekomen, omvatten tevens 

de supervisie en/of opleiding van het personeel van Afnemer dat is aangesteld voor het gebruik en de bediening van het te leveren systeem, zonder dat voor deze supervisie en/of 
opleiding een bepaald resultaat wordt gegarandeerd. 

21.2 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn de volgende werkzaamheden, leveringen en faciliteiten niet inbegrepen in onze verplichtingen: 

• grond-, bestratings-, hei-, breek-, funderings-, beton-, timmer- en stofferingswerken of andere aanvullende werkzaamheden, van welke aard dan ook. Afnemer dient in elk geval 
zorg te dragen voor een goede toegankelijkheid van het terrein; 

• extra hulp bij het verplaatsen van voorwerpen die redelijkerwijs niet door twee personen te hanteren zijn en de te gebruiken hijsmiddelen; 

• het ter beschikking stellen en plaatsen van steigers en ladders en het verwijderen daarvan na afloop van de werkzaamheden; 

• de levering van brandstoffen en hulpmaterialen zoals perslucht, gas, water, elektriciteit en de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde leidingen, eventuele tests 
en inbedrijfstelling, de levering van besturings- en beveiligingsapparatuur en leidingen voor de te leveren elektromotoren en/of andere elektrische apparatuur, met uitzondering 
van aanloopweerstanden en reostaten die deel uitmaken van de elektrische apparatuur; 

• het verschaffen van een droge, verwarmde, verlichte en afzonderlijk afsluitbare ruimte van voldoende afmetingen in de onmiddellijke nabijheid van het terrein om te dienen als 
accommodatie voor de betrokken werknemers en om de te verwerken materialen, gereedschappen en persoonlijke bezittingen van de werknemers voor de duur van de 
werkzaamheden op te slaan; 

• de werkzaamheden voor het herstellen van onderdelen van systemen die tijdens het werk vervuild of beschadigd zijn, tenzij de vervuiling of schade is veroorzaakt door 
werknemers van PELICAN; 

• verlichting van de locatie op zodanige wijze dat de installatiewerkzaamheden kunnen worden voortgezet. 
Afnemer zal ervoor zorgen dat deze zaken tijdig worden uitgevoerd om vertraging in de door PELICAN uit te voeren werkzaamheden te voorkomen 

21.3 Afnemer is tevens verantwoordelijk voor het indienen van aanvragen en/of het betalen van de verschuldigde bedragen met betrekking tot voedingsleidingen, aansluitingen, 
belastingen inzake aantasting van openbare terreinen, vergunningen krachtens de hinderwetgeving, bouw- en/of verbouwingsvergunningen, enz. 

21.4 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, worden alle vervangen of verwijderde materialen eigendom van PELICAN. 
 
22. Variaties in het werk 
22.1 PELICAN heeft het recht om meerwerk uit te voeren en in rekening te brengen zonder voorafgaande toestemming van Afnemer indien dit meerwerk niet meer bedraagt dan 10% 

van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag. 
22.2 Wijzigingen in de opdracht van Afnemer of veroorzaakt door gewijzigde omstandigheden als gevolg waarvan de oorspronkelijke Overeenkomst niet (volledig) kan worden 

gehandhaafd, zullen worden uitgevoerd en in rekening worden gebracht als variaties in het werk. Dit alles binnen redelijke en billijke grenzen. 
22.3 Indien het bedrag van de wijzigingen meer dan 10% van het oorspronkelijke bedrag verschilt, plegen Partijen overleg over de te nemen maatregelen. In geval van annulering door 

Afnemer is PELICAN gerechtigd de tot dan toe gemaakte kosten en/of de geleverde Producten te factureren. 
 
23. Garantie/aansprakelijkheid 
23.1 Met betrekking tot geleverde of geïnstalleerde Producten verstrekt PELICAN de garanties zoals weergegeven in artikel 10.1, met inachtneming van het overigens in artikel 10 

bepalade. 
23.2 PELICAN is voorts niet aansprakelijk voor: 

• het ontwerp van het systeem en/of onderdelen daarvan en alle andere informatie indien deze niet door PELICAN is/zijn verstrekt; 

• invloeden op het systeem als gevolg van het gebruik van materiaal en/of gebruiksaanwijzingen die niet zijn verstrekt door PELICAN; 

• het geval waarin de instructies met betrekking tot de bediening en/of de stroomvoorziening niet nauwkeurig worden uitgevoerd; 

• normale slijtage en schade en/of slijtage veroorzaakt door overbelasting of door de invloed van abnormale omstandigheden; 

• de uitvoering van wettelijk voorgeschreven veiligheidseisen. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 vervalt in deze gevallen de garantieverplichting van de leverancier. 
 
24. Vorderingen 

Afnemer is verplicht om vorderingen met betrekking tot de capaciteit van een onderdeel en/of het systeem binnen een maand na voltooiing van de werkzaamheden rechtstreeks 
schriftelijk bij PELICAN in te dienen. 

 
25. Deponering 

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam onder nummer 7/2021 en zijn ook te vinden op de website van PELICAN op 
https://www.pelicanworldwide.com/terms-conditions/. 

https://www.pelicanworldwide.com/terms-conditions/

