Algemene verkoopvoorwaarden van Airworks B.V.

Artikel 1 - Definities en toepasselijkheid voorwaarden
1.1. De volgende begrippen worden in deze algemene voorwaarden als volgt gedefinieerd:
Airworks:

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Airworks B.V., gevestigd en
kantoorhoudende te (1382 KB) Weesp aan de Bloemendalerweg 51, ingeschreven in het handelsregister
van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 34170530;

Wederpartij:

de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie c.q. op wiens naam een of meerdere met Airworks
gesloten overeenkomst(en) is/zijn gesloten;

Verkoopobject:

door Airworks aan wederpartij te verkopen ‘inflatables’, waaronder (niet limitatief) begrepen
opblaasbare objecten, productvergrotingen en (theater)decors ;

Koopovereenkomst: de overeenkomst waarbij Airworks zich als verkoper jegens de wederpartij als koper verbindt
verkoopobjecten in eigendom over te dragen en te leveren en de wederpartij zich jegens Airworks
verbindt tot een wederprestatie, bestaande uit betaling van een overeengekomen koopsom, tenzij
andersluidende schriftelijke afspraak.
1.2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Airworks en haar wederpartij(en). De
toepasselijkheid van eventuele door een wederpartij gehanteerde algemene inkoop-, leverings, - en/of andere voorwaarden
wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen. Indien tussen Airworks en
haar wederpartij(en) afspraken zijn gemaakt die afwijken van de de onderhavige voorwaarden, zullen die afspraken
schriftelijk moeten zijn vastgelegd.
1.3. Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn de onderhavige voorwaarden ook op eventuele aanvullendeen/of vervolgopdrachten van toepassing op gelijke wijze als omschreven in artikel 1.2.
1.4. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten tussen Airworks en haar wederpartij(en), voor de
uitvoering waarvan Airworks derden dient te betrekken. Voor zover onderdelen van de tussen Airworks en koper gesloten
overeenkomsten mede een huurrelatie inhouden, zijn op dat deel van de overeenkomst (mede) van toepassing de algemene
huurvoorwaarden van Airworks.
1.5. Indien één of meerdere bedingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, dan wel
mochten worden worden vernietigd, dan blijven de overige bedingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Op de
onderwerpen waarvoor de door nietige en/of vernietigde bedingen een regeling gaven, zullen alsdan de geldende wettelijke
regels van toepassing zijn.
1.6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bedingen van deze voorwaarden, dan dient de
uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van de bedingen, mede bezien tegen de achtergrond van de bedoeling van partijen.
Artikel 2 - Offertes, aanbiedingen & totstandkoming overeenkomst
2.1 Ten behoeve van de totstandkoming van overeenkomsten tussen Airworks en haar wederpartij brengt Airworks offertes
uit. De overeenkomst tussen Airworks en haar wederpartij komt tot stand door aanvaarding door de wederpartij van de in de
offerte gedane aanbieding(en). Aanvaarding geschiedt door schriftelijke bevestiging aan Airworks, in beginsel en bij voorkeur
door retourzending van de voor akkoord getekende offerte, doch eveneens na ontvangst van een al dan niet schriftelijke
verklaring van de wederpartij waaruit blijkt dat zij de in de offerte gedane aanbieding(en) accepteert.
2.2. Alle offertes en aanbiedingen van Airworks zijn vrijblijvend en binden Airworks niet tot op het moment waarop de
overeenkomst tot stand komt. Een offerte of aanbieding vervalt indien het verkoopobject en/of overige op de offerte
genoemde (mee te verkopen/leveren) zaken, waarop de aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd niet meer beschikbaar
is/zijn, tenzij deze overige zaken van ondergeschikt belang zijn en/of vervangbaar.
2.3. Airworks kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de wederpartij redelijkerwijs kan
begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een of meerdere onderdelen daarvan een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.
2.4. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele
in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten,
tenzij anders aangegeven.
2.5. Airworks is gerechtigd prijswijzigingen die zijn opgetreden nadat de offerte werd uitgebracht, maar ook nadat de
overeenkomst door acceptatie tot stand is gekomen, in rekening te brengen bij de koper, dan wel deze met koper te
verrekenen. Indien zich bij de uitvoering van de overeenkomst onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte
mochten voordoen, zal Airworks de koper hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten. Overschrijding van offertes tot
10% worden als begrotingsrisico door koper geaccepteerd en behoeven dan ook niet als zodanig te worden gemeld.
2.6. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen
aanbod dan is Airworks daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding
tot stand, tenzij Airworks anders aangeeft.
2.7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Airworks niet tot het verrichten van slechts een gedeelte van de opdracht
tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige
orders.
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2.8. Indien de overeenkomst in afwijking van het hiervoor gestelde mondeling wordt gesloten, ontstaat de overeenkomst
door de terbeschikkingstelling/aflevering van het koopobject (en overige bijbehorende zaken). Alsdan wordt de
overeenkomst geacht te zijn gesloten en zijn deze voorwaarden van toepassing.
Artikel 3 - Eigendomsvoorbehoud
3.1. De geleverde zaken blijven uitsluitend eigendom van Airworks zolang de koper niet volledig aan al haar/zijn
betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3.2. De koper is vóór de eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken zonder schriftelijke toestemming van Airworks
en nader te stellen voorwaarden, en anders dan overeenkomstig haar/zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de
zaken te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden, te verpanden en/of anderszins te bezwaren.
3.3. Voorafgaand aan de eigendomsovergang is koper jegens Airworks gehouden als een goed (zaaks)waarnemer voor
verkoopobjecten en overige bijgeleverde goederen te zorgen, deze in goede, ongewijzigde staat als waarin afgeleverde en
conform de beschrijving op de koopovereenkomst te houden tot op het moment van geldige eigendomsovergang.
3.4. Koper verplicht zich om 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 aan Airworks
ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Airworks gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel
als nodig verbindt de koper zich er jegens Airworks bij voorbaat toe om haar/zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen
dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
3.5. De koper dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten
van Airworks veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de koper verplicht om Airworks daarvan onmiddellijk op de hoogte te
stellen.
3.6. Airworks heeft vóór de eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke haar eigendom zijn, waar deze zich
ook bevinden.
3.7. Zodra koper één of meer van haar/zijn verplichtingen jegens Airworks niet nakomt, dan wel Airworks uit een medeling
en/of gedraging van koper moet afleiden dat koper in de nakoming van de verbintenis zal tekortschieten, worden alle
vorderingen op koper terstond en ten volle opeisbaar en is Airworks bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke
tussenkomst, de uit hoofde van haar eigendom(svoorbehoud) voortvloeiende rechten te effectueren, waaronder het per
direct en op eerste verzoek terugvorderen van al het gekochte. Houdt de koper verkochte zaken alsdan,al dan niet
onrechtmatig, onder zich, dan kan Airworks over de tijd dat zij de terug te leveren zaken mist, een vergoeding vorderen
gelijk aan de redelijke huurprijs, onverminderd, indien haar schade meer dan deze vergoeding bedraagt, haar recht op dit
meerdre. Airworks heeft in ieder geval te allen tijde de bevoegdheid tot verrekening van door koper verschuldigde bedragen
met een (eventueel) te restitueren bedragen ongeacht het bepaalde in artikel 6:217 BW en verder.
3.8. Voor het geval Airworks haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de koper bij voorbaat
onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Airworks en door Airworks aan te wijzen derden om al die plaatsen
te betreden waar de eigendommen van Airworks zich bevinden en die zaken terug te nemen.
Artikel 4 - Inspectie en reclames
4.1. De koper wordt vermoed het koopobject en overige goederen in goede en onbeschadigde toestand te hebben ontvangen,
behoudens door koper te leveren tegenbewijs.
4.2. Koper dient het koopobject en overige goederen onverwijld na aflevering/ontvangst daarvan te inspecteren. Klachten
omtrent uiterlijk waarneembare gebreken en/of omtrent ontbrekende zaken dienen onverwijld na inspectie te worden
gemeld bij Airworks. Gebreken die redelijkerwijs niet onverwijld na inspectie konden worden geconstateerd, dienen
onverwijld na constatering, doch niet later dan 12 uur na aflevering/ontvangst, schriftelijk, te worden gemeld bij Airworks.
In geval van een tijdige en geldige klacht is Airworks tot niet meer verplicht dan het voor haar rekening vervangen of
herstellen van het betreffende koopobject, dan wel het - voor zover het gebrek niet te herstellen is en het koopobject niet
te vervangen - de overeenkomst per direct te beeindigen zonder een opzegtermijn in acht te hoeven nemen en alsdan
verzonden facturen te crediteren en reeds betaalde bedragen aan koper te restitueren.
4.3. Een mogelijk afwijking op ondergeschikte punten van het koopobject ten opzichte van de op de website opgenomen
afbeeldingen, tekeningen, specificaties en overig documentatie kan niet als grond voor klachten dienen. Indien een klacht
slecht een deel van de overeenkomst betreft, kan dit geen aanleiding geven tot opzegging/beeindiging van de overeenkomst
als geheel, tenzij de overeenkomst als geheel onbruikbaar moet worden beschouwd.
Artikel 5 - Levertijden
5.1 De opgegeven levertijden gelden als uitgangspunt, doch in voorkomende gevallen slechts bij benadering. Tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, neemt Airworks ten aanzien van de afgesproken levertijden geen enkele
garantie op zich en geeft een niet-tijdige levering de koper geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de
overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting jegens Airworks.
5.2 De door Airworks opgegeven levertijden zijn allen voor toepassing voor leveringen uit voorraad en gelden bij benadering.
De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst geldende werkomstandigeden en op tijdige
levering van producten aan koper. Indien vertraging onstaat als gevolg van een wijziging van bedoelde werkomstandigheden
of doordat tijdig bestelde producten bij derden niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover redelijk met de
duur van de vertraging verlengd. Een alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijke overschrijding van de
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aanvankelijk overeengekomen levertijd geeft de koper niet het recht de overeenkomst met Airworks te ontbinden of te
vernietigen.
Artikel 6 - Risico-overgang & aansprakelijkheid koper
6.1. Het risico van verlies of beschadiging van de geleverde objecten en/of goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn,
gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
van koper of van door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
6.2. Koper is aansprakelijk voor alle schade aan de verkoopobjecten en overige goederen, die is ontstaan door tekortschieten
door koper in de nakoming van een of meerdere verplichtingen uit de overeenkomst, in ieder geval tot het moment waarop
de eigendom definitief conform het bepaalde in artikel 3 van deze voorwaarden aan koper is overgegaan. Alle schade wordt
vermoed daardoor te zijn ontstaan.
Artikel 7 - Overmacht
7.1. Airworks is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een
omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch volgens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor haar rekening komt (overmacht). Indien sprake is van een niet toerekenbare tekortkoming, zal Airworks
onverwijld de koper hiervan schriftelijk in kennis stellen, onder overlegging van de nodige bewijsstukken.
7.2. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden mede verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en rechtspraak wordt
begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Airworks geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Airworks niet in staat is de verplichtingen na te komen. Onder (schade als gevolg van) overmacht wordt in ieder
geval begrepen - doch niet limitatief opgesomd - schade door de bijzondere riscio’s verbonden aan gebruik van
verkoopobjecten in de de open lucht, maar ook als gevolg van brand, stakingen, bedrijfsstoringen en netwerkstoringen,
hetzij bij Airworks, hetzij bij haar leveranciers
7.3. Een beroep op overmacht van Airworks ontneemt wederpartij niet het recht om de overeenkomst te ontbinden indien de
overmacht resulteert in een levering later dan 30 dagen.
7.4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten,
zonder dat partijen over en weer tot enige schadevergoeding ter zake zijn gehouden. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te ontbinden door
middel van een aangetekend schrijven, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
7.5. Voor zover Airworks ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de
overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige waarde toekomt, is Airworks gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden
aan koper in rekening te brengen. De koper is gehouden het in rekening gebrachte te voldoen als ware het een afzonderlijke
overeenkomst.
Artikel 8 - Aansprakelijkheid Airworks
8.1. Airworks is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan als gevolg van tekortschieten in de nakoming
van een of meerdere verplichtingen uit de overeeneenkomst door koper zelf, dan wel doordat Airworks is uitgegaan van door
of namens koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Evenmin is Airworks aansprakelijk voor schade, van welke
aard ook, ontstaan als gevolg van overmacht als bedoeld in artikel 7 van deze voorwaarden.
8.2. Voor zover Airworks aansprakelijk is te houden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Airworks beperkt
tot maximaal éénmaal de factuurwaarde van de opdracht/order, althans tot dat gedeelte van de opdracht/order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft. De aansprakelijkheid van Airworks is in ieder geval telkens beperkt tot het bedrag der
uitkering van haar verzekeraar in desbetreffende geval, onverlet of de factuurwaarde van de opdracht/order dit bedrag
overschrijdt.
8.3. Airworks is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, waaronder uitsluitend wordt verstaan de redelijke kosten ter
vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, voor zover die vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van
deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om een eventuele gebrekkige prestatie van Airworks aan de
overeenkomst te laten beantwoorden, slechts voor zover deze eventuele gebrekkige prestatie krachtens schuld,
rechtshandeling of verkeersopvatting aan Airworks zijn toe te rekenen, alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of
beperking van schade, voor zover koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van direct schade als hier
bedoeld.
8.4. Airworks sluit aansprakelijkheid voor indirecte schade uit, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
Artikel 9 - Intellectuele eigendom
9.1. Door het geven van opdracht tot openbaarmaking of verveelvoudiging van door de Auteurswet of enige andere wettelijke
regeling op het gebied van intellectuele eigendom beschermde objecten, die door of namens de koper zelf ter beschikking
gesteld zijn, verklaart de koper dat geen inbreuk wordt gemaakt op wettelijke voorschriften en op beschermde rechten van
derden en vrijwaart zij/hij Airworks voor de aanspraken ter zake van derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen,
zowel financiële als andere, uit de openbaarmaking of verveelvoudiging voortvloeiende.
9.2. Intellectuele eigendomsrechten, voortvloeiende uit de werkzaamheden, zullen op het moment dat de desbetreffende
relatie tussen koper en Airworks eindigt, voor zover zij aan Airworks toebehoren en voor overdracht vatbaar zijn, aan de
koper worden overgedragen, nadat al hetgeen - waaronder mede te begrijpen de afkoop van eventuele ontwikkelingskosten
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en rechten van intellectuele eigendom - de koper aan Airworks verschuldigd is, zal zijn voldaan. Voor zover rechten van
intellectuele eigendom van derden in het geding zijn, zal Airworks voor het inschakelen van deze derden, op verzoek van de
koper, met deze overleg plegen of volledige overdracht gewenst c.q mogelijk is, mede gelet op de daaraan verbonden
kosten.
Artikel 10 - Voorschotten en betalingscondities
10.1. Airworks is te allen tijde gerechtigd voorafgaand aan enige verkoop van een koper betaling van een voorschot te
vorderen.
10.2. Tenzij tussen Airworks en koper anders, schriftelijk, is overeengekomen, dient de overeengekomen koopprijs ten
minste één dag voorafgaand aan de leverdatum volledig te zijn bijgeschreven op de rekening van Airworks. Voor betaling op
een (nagezonden) factuur bedraagt de betalingstermijn 7 dagen, tenzij anders is aangegeven op de factuur. Deze termijn
heeft te gelden als fatale termijn.
10.3. Koper is niet gerechtigd betaling van de verschuldigde koopsom te verrekenen met een eventuele tegenvordering, noch
betaling van de koopsom op te schorten.
10.4. Indien koper de betalingsverplichtingen niet stipt nakomt, is hij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en een
rente verschuldigd van 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand wordt berekend als een volle maand.
10.5. Ingeval van verzuim is koper voorts de buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van 15% van de hoofdsom
met een minimum van € 250,--, onverminderd het recht van Airworks om de werkelijke kosten te vorderen.
Artikel 11 - Beëindiging
11.1. Airworks is gerechtigd de overeenkomst zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden
in onder meer de volgende gevallen:
a. toerekenbare tekortkoming van de koper in de nakoming van zijn/haar verplichtingen;
b. overlijden of onder curatele stelling van koper;
c. aanvragen van surseance van betaling, faillissement of toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van de
koper.
11.2. Ingeval van ontbinding van de koopovereenkomst verplicht koper zich om Airworks in het bezit van alle ter verhuur
verstrekte objecten en overige goederen te stellen.
11.3. Op eventueel betaalde huur zijn ongedaanmakingsverbintenissen niet van toepassing.
11.4. Ingeval van een ontbinding als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel is Airworks gerechtigd tot schadevergoeding.
Arikel 12 - Afleveringslocatie
12.1. Indien Airworks de opbouw van het verkochte verkoopobject verzorgt, bepaalt koper in beginsel de plaats waar het
gekochte wordt opgericht. Koper draagt zorg voor een goede markering van de plaats waar het gekochte dient te worden
opgebouwd. Verder is koper aanwezig bij aanvang van de werkzaamheden om de markeringen aan te wijzen. Indien koper bij
aanvang van de werkzaamheden niet aanwezig is, wordt de opbouw geacht te zijn uitgevoerd conform de verstrekte
opdracht zonder dat tegenbewijs is toegelaten.
12.2. Koper staat ervoor in dat het gekochte op de plaats van oprichting veilig en zonder kans op beschadiging of kans op
schade aan andermans zaken en/of inbreuk op andermans rechten kan worden opgericht. Koper is verplicht Airworks in te
lichten over de aanwezigheid van leidingen, kabels, buizen en andere werken op of in de grond.
12.3. Het terrein, waarop het gekochte dient te worden geplaatst, dient goed bereikbaar en berijdbaar te zijn Airworks kan
van koper verlangen dat deze een andere locatie aanwijst, indien de door koper aangewezen locatie haar ongeschikt en/of
onveilig en/of niet zonder risico voor schade voorkomt. Op het niet gebruik maken door Airworks van deze bevoegdheid kan
koper zich niet jegens verkoper beroepen.
12.4. Koper staat ervoor in dat op de dag, die voor het afleveren en/of monteren van het gekochte door Airworks is
overeengekomen, alle afgesproken stroompunten, bekabeling, hangpunten, truss steigerbouw en hoogwerker etcetera klaar
staan. Voorzieningen, die voor één en ander nodig zijn, worden door koper getroffen en zijn geheel voor zijn rekening van
koper.
12.5. Schade aan het terrein en/of aan gebouwen, leidingen, buizen of andere voorwerpen op of in de grond als gevolg van
het plaatsen en geplaatst houden van het gekochte komt/blijft voor rekening van koper.
12.6. Koper is verantwoordelijk voor de (kosten van) stroomtoevoer, stroomverbruik. De prijzen van Airworks zijn gebaseerd
op het feit dat gekochte zaken op goed bereikbare plaatsen op de begane grond kunnen worden afgeleverd. De kosten van
stagnatie van werkzaamheden uit dien hoofde zijn voor rekening van de koper. Airworks is bevoegd extra te maken kosten in
verband met het afleveren en terughalen aan koper in rekening te brengen. Als er naar het oordeel van verkoper sprake is
van onveilige of onwerkbare omstandigheden gezien onder meer de weersomstandigheden of de
weerverwachtingen is verkoper gerechtigd de montage/demontagewerkzaamheden op te schorten of te staken, zonder dat
koper in verband daarmee aanspraak kan maken op enige schadevergoeding.
Artikel 13 - Overig
13.1. Ingeval één of meer bepalingen van deze overeenkomst niet geldig mocht(en) blijken te zijn, blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht.
13.2. Tenzij koper kennis heeft gegeven van wijzigingen van zijn woonplaats, wordt koper geacht domicilie te hebben
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gekozen aan het adres dat door koper bij het aangaan van de overeenkomst is vermeld.
13.3. In geval van vertaling van deze algemene voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst van deze voorwaarden.
13.4. Eventuele aanspraken van de koper vervallen na ommekomst van één jaar na het einde van de koopovereenkomst.
Artikel 14 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter
14.1. Op de relatie tussen Airworks en haar wederpartijen 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 woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met gesloten overeenkomsten worden bij uitsluiting beslist door
de ter zake bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Airworks. Airworks heeft evenwel het recht het geschil voor te
leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
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