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Disclaimer en Voorwaarden aanlevering Rood en Groen 
 
Disclaimer website  
 
 
Het openen, doorbladeren, kopiëren en/of het downloaden van informatie van deze website 
betekent dat je akkoord gaat met de hierna omschreven gebruiksvoorwaarden en het feit dat 
wij cookies gebruiken om een goede werking van de website te garanderen. 
 
Gebruik van deze website  
De op deze website getoonde informatie wordt door ons met constante zorg en aandacht 
samengesteld. Desalniettemin is het mogelijk dat i nformatie die op de website wordt 
gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Rood en Groen sluit alle aansprakelijkheid uit voor 
enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig 
opzicht verband houdt met het gebruik van deze website. 
 
Intellectuele eigendomsrechten  
Rood en Groen behoudt alle rechten met betrekking tot alle op of via deze website 
aangeboden informatie en afbeeldingen. Wil je informatie overnemen, kijk dan even bij onze 
copyright-bepaling. 
 
Toepasselijk recht 
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit 
hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan 
een bevoegde rechter in Nederland. 
 
Wijzigingen disclaimer 
De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Communicatie 
behoudt zich het recht om eventuele wijzigingen op de site en in deze disclaimer met 
onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. 
 
Copyright ©  
© Copyright Rood en Groen BV 2019. Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld, 
berusten alle rechten op beelden en teksten op de sites www.roodengroen.com. 
Wil je informatie van onze site gebruiken? Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op 
andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik 
van deze informatie is alleen toegestaan met toestemming van Rood en Groen en als je ons 
als bron noemt en daarbij een link opneemt naar de passage of afbeelding die je van ons 
hebt overgenomen. Overname zonder onze toestemming, bronvermelding en link is niet 
toegestaan. 
 
Copyright 2018. Rood en Groen. 
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Leveringsvoorwaarden 
 
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage, op 16 juni 
2006 onder nummer 49/2006 ter wijziging op de op 10 december 2002 onder nummer 
136/2002 gedeponeerde voorwaarden. 
 
 
Art. 1. Leverings- en betalingsvoorwaarden; opdrachtgever en leverancier; koop/verkoop; 
totstandkoming van een overeenkomst 1.1. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene die 
de order heeft gegeven; onder leverancier degene die de order heeft aanvaard. 1.2 Als 
bewijs van koop respectievelijk verkoop geldt uitsluitend de schriftelijke orderbevestiging, die 
de leverancier aan zijn opdrachtgever zendt. Art. 2. Offerte 2.1. Bij het uitblijven van de 
opdracht na de gevraagde offerte kunnen de kosten der calculatie slechts in rekening 
worden gebracht indien dit vooraf is overeengekomen. 2.2. Bij samengestelde prijsopgaven 
bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte 
van de voor het geheel opgegeven prijs. 2.3. Wanneer slechts voor een gedeelte van het te 
vervaardigen werk modellen, kopij, informatiedragers e.d. zijn overgelegd, is de leverancier 
niet gebonden aan de voor het geheel opgegeven prijs indien het werk betrekking hebbend 
op het niet getoonde gedeelte naar verhouding meer arbeid vereist dan het werk betrekking 
hebbend op het wel getoonde. Art. 3. Wijziging in de opdracht 3.1. Wijzigingen in de 
oorspronkelijke order van welke aard ook (dus ook in de tekst, in de wijze van zetten, in de 
bewerking of plaatsing van clichés,offotolitho’s,in hetdruk- of bindwerk enz.) schriftelijk of op 
andere wijze door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken 
dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in 
rekening gebracht. Daarentegen zullen veranderingen die vermindering van kosten ten 
gevolge hebben, voor de leverancier aanleiding zijn tot facturering van een lager bedrag dan 
aanvankelijk overeengekomen. 3.2. Door de opdrachtgever, na het verstrekken van de 
opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de 
opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan de leverancier ter kennis zijn gebracht. 3.3. Indien 
veranderingen door opdrachtgever in een reeds verstrekte opdracht aangebracht, tot gevolg 
hebben dat de leverancier de voor de veranderingen overeengekomen levertijd overschrijdt, 
komt deze overschrijding voor rekening en risico van de opdrachtgever. Art. 4. 
Eigendommen van opdrachtgever, materialen of halffabrikaten ter beschikking gesteld door 
de opdrachtgever 4.1. De leverancier wordt geacht dezelfde zorg, die hij voor zijn eigen 
zaken heeft, besteed te hebben aan zaken die hem door of vanwege de opdrachtgever ter 
beschikking zijn gesteld, bijvoorbeeld in het kader van bewaring en gebruik, bewerking en 
verwerking. 4.2. De opdrachtgever draagt te allen tijde het risico voor de bedoelde zaken, 
behoudens in geval van beschadiging/vernietiging ten gevolge van opzet of grove schuld 
door de leverancier. Indien opdrachtgever bedoeld risico gedekt wil zien dient hij zelf voor 
zijn rekening voor verzekering zorg te dragen. 4.3. De opdrachtgever die materialen of 
halffabrikaten ter beschikking stelt van de leverancier, is verplicht tevens de nodige inschiet 
(uitschot tijdens de be- of verwerking) ter beschikking te stellen. 4.4. In geval van bijlevering 
van materiaal of halffabrikaten door de opdrachtgever is de leverancier, behoudens door de 
opdrachtgever te bewijzen opzet of grove schuld van de zijde van de leverancier, niet 
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aansprakelijk voor het ontbreken van voldoende hoeveelheid in de hem toegezonden kisten, 
balen of pakken. 4.5. Door terbeschikkingstelling van materialen of halffabrikaten worden de 
verpakking, inschiet en afval van snijden, stansen e.d. het eigendom van de leverancier. Art. 
5. Overgang van risico; verzending en vervoersrisico van het uitgevoerde werk; aflevering 
voor huis 5.1. Het risico voor de te leveren zaken gaat over van de leverancier op de 
opdrachtgever ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN van de V 
 


