
 

Exho B.V. 
 

Inkoopvoorwaarden 
 
 
Artikel 1. Definities 
1.1. In deze inkoopvoorwaarden, worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis 

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: 
a. Exho: Exho B.V. gevestigd aan het Lissenveld 15 te Raamsdonksveer, ingeschreven bij 

de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 18070275; 
b. leverancier: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Exho producten en/of diensten 

levert dan wel die voor Exho werkzaamheden verricht; 
c. overeenkomst: de overeenkomst tussen Exho en de leverancier betreffende het leveren 

van producten en/of diensten dan wel betreffende het uitvoeren van werkzaamheden; 
d. dienst: de dienst die de leverancier in het kader van de overeenkomst aan Exho levert, 

waaronder tevens dient te worden verstaan de terbeschikkingstelling van software. 
 

Artikel 2. Algemeen 
2.1. Deze inkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, orders en overeenkomsten 

betreffende de (eventuele) levering van producten en/of diensten of betreffende het uitvoeren 
van werkzaamheden ten behoeve van Exho. 

2.2. De algemene voorwaarden of andere (leverings)voorwaarden van de leverancier zijn niet van 
toepassing, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.  

2.3. Van deze inkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden of bedingen gelden slechts in zoverre 
deze nadrukkelijk en schriftelijk of via de e-mail door Exho zijn aanvaard. 

2.4. Indien één of meerdere bepalingen in deze inkoopvoorwaarden op enig moment geheel of 
gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze 
inkoopvoorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Exho en de leverancier zullen dan in 
overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde 
bepalingen overeen te komen, waarbij voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen. 

2.5. Indien Exho niet steeds strikte naleving van deze inkoopvoorwaarden verlangt, betekent dit 
niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Exho in enigerlei mate het 
recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze 
inkoopvoorwaarden te verlangen. 
 

Artikel 3. Offerte 
3.1. De offerte wordt geacht een onherroepelijk aanbod van de leverancier te zijn. 
3.2. De met de offerte gepaard gaande kosten en die van eventuele noodzakelijke monsters zijn 

voor rekening van de leverancier. 
3.3. De in de offerte vermelde prijs is vast, excl. btw en uitgedrukt in euro’s en wordt geacht op 

alle kosten betrekking te hebben die nodig zijn om de producten, diensten en/of werken te 
leveren of op te leveren. Later opgegeven kosten worden niet geaccepteerd. 
 

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst en annuleringskosten 
4.1. De overeenkomst tussen de leverancier en Exho komt tot stand op het moment dat Exho het 

aanbod van de leverancier heeft aanvaard. 
4.2. Voordat de leverancier een aanvang heeft gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, 

is Exho gerechtigd de order te annuleren. Exho is nimmer annuleringskosten aan de 
leverancier verschuldigd. 

 
Artikel 5. Wijzigingen 
5.1. Exho is - indien de leverancier hieraan redelijkerwijze kan voldoen - te allen tijde bevoegd in 

overleg met de leverancier de omvang en/of de hoedanigheid van de te leveren producten 
en/of diensten of de uit te voeren werkzaamheden te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk 
of via de e-mail overeengekomen. 

5.2. Indien een wijziging naar het oordeel van de leverancier gevolgen heeft voor de 
overeengekomen vaste prijs en/of het tijdstip van (op)levering, is hij verplicht, alvorens aan 
de wijziging gevolg te geven, Exho hieromtrent zo spoedig mogelijk schriftelijk of via de e-



 

mail te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of (op)leveringstermijn naar het 
oordeel van Exho onredelijk zijn, zullen partijen hierover in overleg treden. 
 

Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst 
6.1. De leverancier is gehouden om de producten in de overeengekomen vorm, hoeveelheid en 

kwaliteit binnen de leveringstermijn en op de overeengekomen bestemming te leveren. 
6.2. Onder de overeenkomst worden mede verstaan alle werkzaamheden die naar de aard van 

de opdracht tot de opdracht behoren, hetgeen geen enkele aanspraak op bijbetaling geeft. 
6.3. De leverancier is verplicht het opgedragen werk naar de bepalingen van de wet en de 

overeenkomst uit te voeren. 
6.4. Indien een medewerker van de leverancier zich niet houdt aan de wet, voorschriften, 

verordeningen of instructies van Exho, dan is Exho bevoegd de betreffende medewerker de 
toegang tot het terrein waar de werkzaamheden worden verricht te ontzeggen. In een 
dergelijk geval zal de leverancier zorgdragen voor een vervangende medewerker. 

6.5. Indien een medewerker van de leverancier betrokken is bij een ongeval tijdens het uitvoeren 
van de werkzaamheden, dan dient de leverancier Exho daarvan onverwijld in kennis te 
stellen. 

6.6. De medewerkers van de leverancier dienen tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden in 
bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs. 

6.7. De leverancier wordt geacht bij het aangaan van de overeenkomst volledig bekend te zijn 
met de aard van de werkzaamheden, alsmede de geldende voorwaarden waaronder de 
werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, inclusief de daar geldende voorschriften en 
regels van Exho. 

6.8. De leverancier is gehouden om de diensten en/of werken in de overeengekomen vorm en 
kwaliteit op de overeengekomen datum van oplevering op te leveren. 

6.9. De leverancier is verplicht bij de uitvoering van de opdracht de instructies en aanwijzingen op 
te volgen die door of namens Exho worden gegeven. 

6.10. De leverancier staat er jegens Exho voor in dat de door zijn personeel te verlenen diensten 
deskundig, op vakbekwame wijze en ononderbroken zullen worden uitgevoerd en dat het 
personeel voldoet en zal blijven voldoen aan de overeengekomen kwaliteiten ten aanzien van 
opleiding, deskundigheid en ervaring. 
 

Artikel 7. Uitbesteding 
7.1. De leverancier is niet bevoegd het werk of een deel daarvan door een derde te laten 

uitvoeren dan na van Exho verkregen schriftelijke of elektronische toestemming. 
7.2. De leverancier dient erop toe te zien dat de derden die hij met toestemming van Exho 

inschakelt voor het uitvoeren van deze overeenkomst de bepalingen van deze 
inkoopvoorwaarden in acht nemen. 
 

Artikel 8. Verplichtingen van de leverancier 
8.1. Indien de leverancier redelijkerwijs kan voorzien dat hij niet in staat zal zijn, zijn 

verplichtingen jegens Exho tijdig na te komen, dan is hij verplicht Exho hiervan onder 
vermelding van de redenen per omgaande op de hoogte te stellen en dit vervolgens 
schriftelijk of via de e-mail aan Exho te bevestigen. De mededeling van de leverancier 
ontslaat hem niet van zijn verplichtingen ter zake van de fatale (op)leveringstermijn. 

8.2. De leverancier zal alle informatie, documentatie, inlichtingen, aanwijzingen etc. die Exho 
redelijkerwijs nodig heeft om optimaal gebruik te kunnen maken van de producten, diensten 
en/of het opgeleverde werk in schriftelijke of digitale vorm aan Exho ter beschikking stellen. 

8.3. Indien de leverancier de dienst tijdelijk buiten gebruik stelt wegens onderhoud of wegens een 
andere (technische) reden, dan dient de leverancier Exho daarvan vooraf via de e-mail op de 
hoogte te stellen. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Exho lijdt doordat de 
dienst tijdelijk niet beschikbaar is. 

8.4. De leverancier vrijwaart Exho voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de 
uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan de leverancier toerekenbaar is. 

8.5. Op verzoek van Exho dient de leverancier aan Exho een Verklaring winst uit onderneming 
(VAR-wuo) van de Belastingdienst te verstrekken. Tevens dient de leverancier alle 
informatie, vergunningen, verklaringen, kopieën e.d. waarom door Exho wordt verzocht aan 
Exho te verstrekken. 

8.6. Indien zich wijzigingen voordoen in de gegevens, vergunningen, verklaringen e.d. van de 
leverancier, dan dient de leverancier Exho daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. 



 

 
Artikel 9. (Op)levering 
9.1. De door de leverancier opgegeven (op)leveringstermijn geldt als een fatale termijn.  
9.2. De (op)leveringstermijn vangt aan op het moment van het tot stand komen van de 

overeenkomst. 
9.3. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade die Exho lijdt doordat de leverancier de 

werkzaamheden niet binnen de overeengekomen termijn heeft voltooid, doordat de 
leverancier niet op de overeengekomen datum aanvangt met het uitvoeren van de 
werkzaamheden, doordat de leverancier de uit te voeren werkzaamheden stagneert of 
doordat de producten niet tijdig zijn geleverd.  

9.4. Artikel 9.3 is niet van toepassing indien de leverancier met behulp van schriftelijk bewijs kan 
aantonen dat de overschrijding van de (op)leveringstermijn is veroorzaakt door overmacht. 
Onder overmacht wordt niet verstaan: 
a. het niet tijdig bestellen van de materialen door de leverancier bij de partij waarbij hij 

inkoopt;  
b. een te late levering door de partij waarbij de leverancier inkoopt. 

9.5. (Op)levering in gedeelten is slechts toegestaan indien dat uitdrukkelijk in de overeenkomst is 
vermeld. 

9.6. Producten worden vervoerd en opgeslagen voor rekening en risico van de leverancier. De 
leverancier draagt zorg voor een adequate verzekering van de producten tot op het moment 
dat Exho voor ontvangst heeft getekend. 
 

Artikel 10. Reparatiewerkzaamheden en boetebeding 
10.1. Indien de leverancier in het kader van de overeenkomst reparatiewerkzaamheden voor Exho 

uitvoert, dan wordt de reparatietijd schriftelijk of via de e-mail overeengekomen. 
10.2. Voert de leverancier de reparatiewerkzaamheden niet binnen de overeengekomen 

reparatietijd uit, dan is de leverancier, zonder nadere ingebrekestelling, aan Exho een boete 
verschuldigd, onverminderd het recht van Exho de volledige door de vertraging geleden 
schade van de leverancier te vorderen. Deze boete bedraagt € 5000,- per dag dat de 
reparatietijd wordt overschreden. Exho heeft het recht de boete te verrekenen met het bedrag 
dat Exho aan de leverancier verschuldigd is voor het uitvoeren van de 
reparatiewerkzaamheden.  
 

Artikel 11. Eigendom 
11.1. Door de leverancier gemaakte eigendomsvoorbehouden zijn niet van toepassing. Exho wijst 

hiermee een dergelijk voorbehoud uitdrukkelijk van de hand. De leverancier aanvaardt deze 
afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

11.2. De eigendom van de te leveren producten zal op Exho overgaan bij aflevering op de daartoe 
door Exho aangewezen plaats. 
 

Artikel 12. Inspectie 
12.1. Exho is op elk tijdstip gerechtigd inspecties, testen en keuringen uit te (laten) voeren naar de 

kwaliteit en de voortgang van de werkzaamheden die de leverancier in het kader van de 
overeenkomst uitvoert of heeft uitgevoerd. 

12.2. De leverancier verleent medewerking aan de gewenste inspecties, testen en keuringen en 
verstrekt voor zijn rekening de benodigde documentatie en inlichtingen. 

12.3. Indien gedurende de werkzaamheden of na de (op)levering de producten en/of diensten 
en/of werken worden afgekeurd of een gebrek vertonen, dan zal de leverancier voor eigen 
rekening en risico, ter keuze van Exho: 
a. de ontbrekende (delen van de) producten en/of diensten en/of werken leveren aan 

Exho; 
b. de aan Exho geleverde (delen van de) producten en/of diensten en/of werken herstellen; 
c. de aan Exho geleverde producten en/of diensten en/of werken vervangen; 
d. de factuur voor de geleverde producten en/of diensten en/of werken crediteren. 

12.4. Ondeugdelijke materialen en/of producten die door de leverancier vervangen worden, dient 
de leverancier op zijn kosten van de locatie waar ze geleverd zijn te verwijderen. 
 

Artikel 13. Garantie en gebreken 
13.1. De leverancier staat er voor in dat de geleverde producten, diensten en/of werken zijn zoals 

overeengekomen en derhalve van goede kwaliteit zijn, vrij zijn van gebreken en geschikt zijn 



 

voor het doel waarvoor zij zijn bestemd en voorts van deugdelijk materiaal zijn gemaakt en 
voldoen aan de relevante Nederlandse en Europese wet- en regelgeving, alsmede aan de 
eisen van de binnen de branche gehanteerde veiligheids-, gezondheids- en kwaliteitsnormen. 
Indien Exho op monster koopt, dan dient het te leveren product daarmee overeen te 
stemmen. 

13.2. Indien het opgeleverde werk of het geleverde product en/of dienst een gebrek vertoont, dan 
zal Exho de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. 

13.3. De leverancier staat ervoor in dat het geleverde vervaardigd is conform de laatste stand der 
techniek. 

13.4. Vervoer met betrekking tot het retourneren en/of herlevering van producten zijn voor rekening 
en risico van de leverancier. 
 

Artikel 14. Prijzen 
14.1. De leverancier is gerechtigd de prijzen en/of tarieven slechts aan te passen met de 

voorafgaande schriftelijke of elektronische goedkeuring van Exho. 
14.2. Eventuele extra kosten die de leverancier heeft moeten maken tijdens het uitvoeren van de 

overeenkomst om te voldoen aan wettelijke voorschriften en overige regelgeving, kunnen niet 
aan Exho worden doorberekend. Dergelijke kosten komen geheel voor rekening van de 
leverancier. 

14.3. Reis- en verblijfkosten worden niet vergoed en komen voor rekening van de leverancier. 
14.4. Indien de leverancier werkzaamheden dient uit te voeren buiten zijn normale werktijden, dan 

komen de eventuele extra kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de leverancier. 
 

Artikel 15. Facturatie en betaling 
15.1. Facturatie geschiedt nadat Exho het product, de dienst en/of het werk of een gedeelte 

waarop een termijnbetaling betrekking heeft door Exho is goedgekeurd. 
15.2. Exho accepteert alleen facturen van de leverancier: 

a. die voldoende gespecificeerd zijn; en 
b. die voldoen aan alle geldende (wettelijke) eisen; en 
c. waarbij de aflever- en/of werkopdrachtbon die door Exho is ondertekend is gevoegd. 

15.3. Exho betaalt de van de leverancier ontvangen factuur binnen 30 dagen na de factuurdatum. 
15.4. Exho is gerechtigd betalingen op te schorten, indien en zolang de leverancier zijn 

verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. 
15.5. De in het vorige lid bedoelde opschorting van betalingen wordt eerst opgeheven, nadat de 

leverancier zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst is nagekomen en de kosten 
van de opschorting en hervatting van de (op)levering, alsmede van eventueel door Exho in 
verband hiermee geleden schade, geheel aan Exho heeft voldaan. 

15.6. Betaling van de geleverde producten, diensten en/of werken of onderdelen daarvan ontslaat 
de leverancier niet van enige garantie en/of aansprakelijkheid, zoals deze voortvloeien uit de 
overeenkomst en deze inkoopvoorwaarden.  

15.7. Exho is gerechtigd vorderingen op de leverancier te verrekenen met het aan de leverancier 
verschuldigde, ongeacht of de vorderingen opeisbaar zijn. 
 

Artikel 16. Aansprakelijkheid 
16.1. De leverancier is aansprakelijk voor alle schade, die direct of indirect het gevolg is van het 

niet, niet volledig, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van een verplichting uit de 
overeenkomst, deze inkoopvoorwaarden of enig andere contractuele of niet-contractuele 
verplichting jegens Exho. De leverancier dient alle schade aan Exho te vergoeden die Exho 
lijdt doordat de leverancier in strijd heeft gehandeld met de wet, voorschriften, verordeningen 
en instructies die zijn gegeven door Exho. Onder schade wordt tevens verstaan: de schade 
die Exho gehouden is aan haar klanten te vergoeden, gederfde omzet, bedrijfsstagnatie, 
bedrijfsstoring en gemiste besparingen. 

16.2. Indien Exho is uitgegaan van door de leverancier verkeerde en/of onvolledige informatie, dan 
is de leverancier aansprakelijk voor alle schade die Exho daardoor lijdt. 

16.3. Exho accepteert geen enkele schadebeperking dan wel schade-uitsluiting van de leverancier. 
Exho wijst hiermee een dergelijke beperking en/of uitsluiting uitdrukkelijk van de hand. De 
leverancier aanvaardt deze afwijzing hiermee uitdrukkelijk. 

16.4. De leverancier is aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaken of personen die hij voor 
de uitvoering van de overeenkomst heeft ingeschakeld. De leverancier is te allen tijde 
verantwoordelijk en aansprakelijk voor de door hem gebruikte materialen. Deze materialen 



 

dienen te voldoen aan alle wettelijke voorschriften waaronder veiligheidswetgeving en 
milieuwetgeving. 

16.5. Exho kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van materialen 
van de leverancier die door de leverancier gebruikt worden bij het uitvoeren van de 
overeenkomst. 

16.6. Indien materiaal van Exho ter be- of verwerking bij de leverancier wordt aangeboden en de 
leverancier dit foutief be- of verwerkt, dan is de leverancier te allen tijde verplicht de 
hoeveelheid welke onbruikbaar is geworden, te vergoeden tegen vervangingswaarde. 

16.7. Indien Exho materiaal of gereedschappen uitleent aan de leverancier, dan aanvaardt Exho 
geen enkele aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door de gebruiker van het materiaal 
of gereedschap. 

16.8. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten van Exho als gevolg van de niet-nakoming 
door de leverancier komen ten laste van de leverancier. 

16.9. De leverancier dient een verzekering te hebben en gedurende de overeenkomst te 
handhaven die de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid dekt voor schade die bij of in 
verband met het uitvoeren van de overeenkomst mocht ontstaan. Op verzoek van Exho dient 
de leverancier aan Exho een kopie van de polis te verstrekken. 
 

Artikel 17. Gehele of gedeeltelijke ontbinding 
17.1. In de in de wet genoemde gevallen, alsmede indien de leverancier niet, niet tijdig of niet 

behoorlijk voldoet aan één of meer verplichtingen, die voor hem voortvloeien uit de 
overeenkomst, waaronder begrepen de bepalingen van deze inkoopvoorwaarden, dan wel 
indien het aan ernstige twijfel onderhevig is of de leverancier in staat is aan zijn contractuele 
verplichtingen jegens Exho te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surseance van 
betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging, liquidatie, overdracht van het bedrijf van de 
leverancier, waaronder begrepen de overdracht c.q. verpanding van een belangrijk deel van 
zijn vorderingen en voorts in geval goederen van de leverancier in conservatoir of 
executoriaal beslag worden genomen, heeft Exho het recht de overeenkomst geheel of ten 
dele te ontbinden, zulks zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en 
onverminderd haar verder toekomende rechten. 

17.2. In geval van ontbinding zal Exho alle schade op de leverancier verhalen die zij door de 
ontbinding heeft geleden. Onder schade wordt mede verstaan de extra kosten dan wel de 
meerprijs die Exho moet maken dan wel betalen voor het inschakelen van een andere partij. 
 

Artikel 18. Verjaring 
18.1. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de leverancier uit welke hoofde ook 

jegens Exho vervallen in ieder geval na het verstrijken van 1 jaar vanaf het moment waarop 
zich een feit voordoet dat de leverancier deze rechten en/of bevoegdheden jegens Exho kan 
aanwenden. 
 

Artikel 19. Geheimhouding  
19.1. 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 de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de 
aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts 
gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt is. Partijen zullen deze 
geheimhoudingsverplichting tevens opleggen aan hun personeelsleden. Bovendien 
verplichten partijen zich om ervoor zorg te dragen dat slechts hun medewerkers die 
betrokken zijn bij de (eventuele) totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst de 
beschikking zullen hebben over de vertrouwelijke informatie. 
 

Artikel 20. Intellectuele eigendomsrechten 
20.1. Elk intellectueel eigendomsrecht waar het door Exho aan de leverancier verstrekte gegevens, 

bestanden, ontwerpen, modellen, specificaties en tekeningen e.d. betreft, verblijft bij Exho of 
haar licentiegever. De leverancier heeft het recht de door de intellectuele eigendom van Exho 
beschermde informatie, alsmede de informatie die behoort tot de specifieke know-how van 
Exho, te gebruiken, doch uitsluitend voor zover noodzakelijk in verband met de uitvoering van 
de overeenkomst. Deze informatie en know-how zijn en blijven eigendom van Exho. Na 
beëindiging van de overeenkomst dient de leverancier zich te onthouden van iedere vorm 



 

van openbaarmaking, verveelvoudiging, dan wel verspreiding van de genoemde informatie 
en know-how. 

20.2. De leverancier garandeert dat de door hem geleverde producten, diensten en/of werken op 
generlei wijze inbreuk maken op rechten van derden, waaronder intellectuele 
eigendomsrechten zoals auteurs-, octrooi-, en merkrechten. De leverancier vrijwaart Exho 
dan ook van aanspraken van derden ter zake hiervan. 
 

Artikel 21. Teruggave ter beschikking gestelde zaken  
21.1. Indien Exho aan de leverancier bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking 

heeft gesteld, is de leverancier gehouden het terbeschikkinggestelde direct na de 
(op)levering vrij van gebreken en volledig te retourneren. 

21.2. Indien de leverancier, om welke reden dan ook, na daartoe strekkende aanmaning, in 
gebreke blijft met de onder lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Exho het recht de 
daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de 
leverancier te verhalen. 

21.3. Terbeschikkinggestelde zaken blijven te allen tijde eigendom van Exho. 
 

Artikel 22. Overgang van rechten en verplichtingen 
22.1. Rechten en verplichtingen van de leverancier, voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten 

overeenkomst, kunnen niet aan derden worden overgedragen, tenzij Exho daarvoor 
schriftelijk toestemming heeft verleend. Aan deze toestemming kunnen redelijke 
voorwaarden worden verbonden. 
 

Artikel 23. Slotbepalingen 
23.1. De rechter in het arrondissement waar Exho gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd van 

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  
23.2. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Exho partij is, is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 
wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar gevestigd is.  

 
 
 


