
	   	   	  
	  

LEVERINGSVOORWAARDEN MOBILITY SERVICES EUROPE B.V. 

 

1. DEFINITIES 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

1.1 Chauffeur: iedere door Cratos in het kader van de Overeenkomst aan Opdrachtgever beschikbaar gestelde 
(student)chauffeur, die ten behoeve van Opdrachtgever Werkzaamheden verricht of gaat verrichten; 

1.2 Cratos: Mobility Services Europe B.V., onder meer handelend onder de naam Cratos en/of aan haar gelieerde 
ondernemingen; 

1.3 Eigen Voertuig: het eigen voertuig van de Opdrachtgever; 
1.4 Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon die een Overeenkomst met Cratos aangaat of met wie zij 

hierover onderhandelt; 
1.5 Overeenkomst; de overeenkomst van opdracht tussen Cratos en Opdrachtgever met betrekking tot door Cratos 

ter beschikking te stellen Chauffeur(s) en/of hieraan gerelateerde diensten;  
1.6 Reistijd: de gehele duur van de reistijd van de Chauffeur vanaf de woonplaats van de Chauffeur naar de door 

Opdrachtgever aangewezen vertreklocatie en vanaf de door de Opdrachtgever aangewezen eindbestemming 
terug naar de woonplaats van de Chauffeur; 

1.7 Rusttijd: de tijd dat de Chauffeur het recht heeft om te rusten, in overeenstemming met de wettelijke bepalingen; 
1.8 Wachttijd; de tijd die een Chauffeur wachtend ten behoeve van een Opdrachtgever doorbrengt; 
1.9 Werktijd: de gehele duur van de periode waarin de Chauffeur de Werkzaamheden verricht en welke begint bij 

het aanvangen van de Werkzaamheden en eindigt bij het daadwerkelijk eindigen hiervan; 
1.10 Werkzaamheden: alle door de Chauffeur en/of Cratos ten behoeve van de Opdrachtgever verrichte 

(chauffeurs)werkzaamheden, waaronder het chauffeuren door de Chauffeur. 
 	  

2. TOEPASSELIJKHEID 
 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of (prijs)aanbiedingen van Cratos alsmede 
op alle Overeenkomsten met Cratos, zulks met nadrukkelijke uitsluiting van eventuele door Opdrachtgever 
gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op daaruit 
voortvloeiende of daarmee verband houdende overeenkomsten of nadere overeenkomsten tussen 
Opdrachtgever en Cratos. Tevens zijn zij van toepassing op onderhandelingen betreffende zodanige opdrachten 
of overeenkomsten, ook indien die onderhandelingen niet leiden tot het sluiten van een Overeenkomst.  

2.2 Indien één of meer bepalingen van bepalingen van deze voorwaarden strijdig is met het bepaalde in de 
Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.  

2.3 Afwijkingen van of aanvullingen in welke vorm dan ook op deze voorwaarden gelden slechts indien Cratos daar 
schriftelijk mee heeft ingestemd.  

2.4 Cratos is gerechtigd om van tijd tot tijd haar algemene voorwaarden te wijzigen. Dergelijke wijzigingen zijn niet 
van toepassing op reeds bevestigde opdrachten, maar na kennisgeving aan Opdrachtgever wel op nieuwe 
opdrachten.  
 
 

3. OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST 
 

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Cratos zijn vrijblijvend. Cratos kan haar offertes en aanbiedingen steeds 
herroepen, zelfs indien hierin een termijn voor aanvaarding vermeldt, tenzij Cratos uitdrukkelijk heeft vermeld dat 
deze onherroepelijk is. 

3.2 Een Overeenkomst komt tot stand indien Cratos een opdracht van Opdrachtgever schriftelijk bevestigt. De 
inhoud van de opdrachtbevestiging van Cratos bepaalt de inhoud van de Overeenkomst.  

3.3 Wijzigingen in de Overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke 
bevestiging van Cratos bepalend is voor de inhoud en de omvang van de wijzigingen en de consequenties voor 
het tarief en eventuele andere zaken. 
 
 

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST 
 

4.1 Cratos zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren.  
4.2 Cratos is geheel vrij in de keuze van de Chauffeur(s) die voor de Werkzaamheden worden ingezet. 

Opdrachtgever kan een voorkeur uitspreken, maar Cratos is niet gehouden hier navolging aan te geven. 
4.3 Cratos is gerechtigd om de Werkzaamheden door derden uit te laten voeren indien en voor zover dit volgens 

Cratos is vereist voor een goede uitvoering van de Overeenkomst. De toepasselijkheid van art. 7:404 BW wordt 
uitgesloten.  

4.4 Indien Opdrachtgever schriftelijk en gemotiveerd aan Cratos kenbaar heeft gemaakt dat een Chauffeur niet naar 
behoren functioneert, zullen partijen in overleg treden over eventuele vervanging van deze Chauffeur. 



	   	   	  
	  
  
 

5. KLACHTENREGELING; VERKEERSBOETES 
 

5.1 Opdrachtgever dient een eventuele klacht over de Chauffeur en/of de uitvoering van de Werkzaamheden binnen 
5 werkdagen na beëindiging van de Werkzaamheden schriftelijk bij Cratos te reclameren, bij gebreke waarvan 
Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt. 

5.2 Opdrachtgever zal in het kader van de klachtenregeling alle door Cratos gewenste medewerking verlenen, onder 
meer door Cratos in staat te stellen een onderzoek in te stellen naar de kwaliteit van de verrichtte 
Werkzaamheden. 

5.3 Indien Cratos een gebrek in de verrichtte Werkzaamheden aangetoond acht, zal zij de keus hebben om hetzij de 
Opdrachtgever een in onderling overleg vast te stellen korting op het factuurbedrag te verlenen, hetzij de niet 
deugdelijk verrichtte Werkzaamheden alsnog geheel of gedeeltelijk kosteloos te laten verrichten. 

5.4 Eventuele boetes ter zake van verkeersovertredingen zullen na kennisname hiervan door Opdrachtgever 
onverwijld aan Cratos worden gemeld en hoe dan ook niet later dan 14 dagen na dagtekening van de boete, bij 
gebreke waarvan Opdrachtgever dienaangaande geen rechten meer toekomt jegens Cratos en/of de Chauffeur.  
 

6. VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 
 

6.1 Opdrachtgever is gehouden om Cratos tijdig te voorzien van alle informatie die nodig is om de Overeenkomst uit 
te voeren, waaronder (maar niet uitsluitend) de vertrek- en eindlocatie van de werkzaamheden, type rijbewijs 
(voor zover niet rijbewijs B volstaat) en eventuele specifieke voertuiginformatie. Indien deze informatie niet, of 
niet tijdig, aan Cratos is verstrekt heeft Cratos het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op 
te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.  

6.2 Opdrachtgever is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Eigen Voertuig all-risk is verzekerd, tegen schade aan 
het Eigen Voertuig zelf alsmede tegen schade geleden door derden of inzittenden, waaronder begrepen (maar 
niet beperkt tot) letselschade. Opdrachtgever is verplicht deze verzekering(en) gedurende de hele duur van de 
Overeenkomst in stand te houden. Opdrachtgever garandeert bovendien dat de eigenaar van het Eigen Voertuig 
en de verzekeraar(s) bedoeld in dit lid toestemming heeft gegeven voor het besturen van het Eigen Voertuig 
door een ander dan de eigenaar, meer in het bijzonder door de Chauffeur.  

6.3 Opdrachtgever garandeert dat het Eigen Voertuig voldoet aan alle (veiligheids)eisen en wettelijke voorschriften. 
6.4 Opdrachtgever staat er voor in dat de Rust- en Werktijden van de Chauffeur voldoen aan de wettelijke vereisten. 

Opdrachtgever ziet er op toe dat de Chauffeur de rechtens toegestane en de overeengekomen Werktijd niet 
overschrijdt. 

6.5 Voorafgaand aan het sluiten van een eerste Overeenkomst met Cratos dienen professionele Opdrachtgevers 
een uittreksel te verstrekken uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, dan wel een vergelijkbaar 
document van het orgaan in het land van vestiging of de woonplaats van Opdrachtgever. 
 

 
7. AANSPRAKELIJKHEID OPDRACHTGEVER EN VRIJWARING 

 
7.1 Indien Opdrachtgever de verplichtingen die voor haar voortvloeien uit de Overeenkomst en deze voorwaarden, in 

het bijzonder de verplichtingen als omschreven in artikel 6, leden 1 t/m 5, niet nakomt, is Opdrachtgever 
gehouden tot vergoeding van daaruit voortvloeiende schade van zowel de Chauffeur als Cratos (inclusief alle 
redelijke kosten waaronder die van rechtsbijstand), zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig is. 
Opdrachtgever vrijwaart Cratos en de Chauffeur dienaangaande.  

7.2 Opdrachtgever vrijwaart Cratos voorts voor tegen aanspraken van derden ter zake van door deze derden 
geleden of te lijden schade verband houdende met de uitvoering van de Werkzaamheden.  

 
 
8. TARIEVEN; BIJKOMENDE KOSTEN 

 
8.1 Alle tarieven zijn conform de opdrachtbevestiging van Cratos en exclusief BTW en eventueel andere door de 

overheid te heffen rechten of belastingen, tenzij anders vermeld. 
8.2 Cratos is gerechtigd om betaling van een voorschot door Opdrachtgever te verlangen en dit voorschot 

gedurende de Overeenkomst onder zich houden. Na beëindiging van de Overeenkomst zal Cratos het voorschot 
verrekenen met haar eindfactuur. 

8.3 Per opdracht worden minimaal drie uren in rekening gebracht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 
8.4 Het door de Opdrachtgever aan Cratos verschuldigde opdrachtgeverstarief wordt berekend over het totaal van 

de Werktijd (met inbegrip van de Rusttijd), de Reistijd en de Wachttijd, waarbij de totale tijd wordt afgerond op 15 
minuten naar boven. 

8.5 Het opdrachtgeverstarief wordt vermenigvuldigd met eventuele toeslagen conform dit artikel en vermeerderd met 
de reiskosten, parkeerkosten en eventuele andere kostenvergoedingen die Opdrachtgever verschuldigd is 
overeenkomstig artikel 8.5.  



	   	   	  
	  
8.6 Noodzakelijkerwijs te maken autokosten, parkeerkosten, brandstofkosten, tolgelden, onderhoudskosten, 

overnachtingskosten, kosten van het openbaar vervoer, de taxi, vliegtuig en de boot, als ook andere eventuele 
kosten die direct of indirect verband houden met het gebruik van het Eigen Voertuig met Chauffeur komen voor 
rekening van Opdrachtgever en worden, in het geval deze zijn voorgefinancierd door Cratos of de Chauffeur, 
conform het voorgaande lid doorberekend aan Opdrachtgever. 

8.7 Reistijd wordt niet in rekening gebracht indien de Chauffeur binnen eigen woonplaats reist. In het geval dat de 
Chauffeur naar de vertreklocatie reist met openbaar vervoer, geldt het NS- of busstation van de woonplaats van 
de Chauffeur als startpunt voor de Reistijd. Indien de Chauffeur gebruik maakt van een door Cratos beschikbaar 
gesteld voertuig om op de vertreklocatie te komen, wordt een kilometervergoeding van EUR 0,39 per kilometer in 
rekening gebracht bij Opdrachtgever. Reiskosten worden niet in rekening gebracht indien en voor zover de 
Chauffeur gebruik kan maken van een Ov-jaarkaart, tenzij redelijkerwijs geen mogelijkheid bestaat om met het 
openbaar vervoer te reizen.  

8.8 In geval van door Opdrachtgever vereiste spoed, zullen extra (taxi)kosten volledig worden doorbelast aan 
Opdrachtgever. Extra kosten verband houdende met eventueel door Opdrachtgever gestelde specifieke eisen 
zullen volledig voor rekening van Opdrachtgever komen.  

8.9 Indien de Werkzaamheden zijn aanvangen voor 11:00 uur en eindigen na 13:30 uur wordt ten behoeve van de 
Chauffeur een lunchvergoeding van EUR 6 in rekening gebracht. Indien de Werkzaamheden zijn aangevangen 
voor 17:30 uur en eindigen na 20.00 uur wordt ten behoeve van de Chauffeur een dinervergoeding van EUR 12 
in rekening gebracht.   

8.10 Ingeval van verhoging van een of meer kostprijsfactoren is Cratos gerechtigd de overeengekomen tarieven en 
kosten dienovereenkomstig te verhogen.   

8.11 Indien de Werkzaamheden geheel of gedeeltelijk plaatsvinden tussen 00:00 uur en 06:00 uur wordt vanaf 
voornoemd tijdstip een toeslag van 50% in rekening gebracht bovenop het opdrachtgeverstarief. Indien de 
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk plaatsvinden op een nationaal erkende feestdag wordt vanaf in het de 
vorige zin genoemde tijdstip een toeslag van 100% in rekening gebracht bovenop het opdrachtgeverstarief. 

8.12 Indien Opdrachtgever een opdracht geeft binnen 24 uur voor de gewenste aanvang van de Werkzaamheden, 
wordt een spoedtoeslag van 3 uur in rekening gebracht bovenop het opdrachtgeverstarief, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

 
9. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT 

 
9.1 Opdrachtgever heeft de mogelijkheid een overeengekomen opdracht te annuleren. 
9.2 Annulering dient schriftelijk plaats te vinden. Er is pas sprake van een geaccepteerde annulering indien Cratos 

deze schriftelijk heeft bevestigd. 
9.3 In geval van tussentijdse annulering van overeengekomen Werkzaamheden door de Opdrachtgever is de 

Opdrachtgever verplicht de door Gebruiker in verband met de Werkzaamheden gemaakte kosten te vergoeden, 
onverminderd het recht van Cratos volledige schadevergoeding te vorderen. Indien Opdrachtgever een opdracht 
annuleert binnen 24 uur voor aanvang van de overeengekomen Werkzaamheden, is Cratos daarnaast 
gerechtigd alsnog 4 uur Werktijd per Chauffeur in rekening te brengen. 

9.4 Indien Opdrachtgever de opdracht annuleert terwijl de Werkzaamheden al aanvang hebben genomen, dan wel 
indien de Chauffeur minder dan het overeengekomen aantal uren worden ingezet, wordt 75% van de 
overeengekomen aantal uren Werktijd in rekening gebracht.   

 
 
10. BETALING 

 
10.1 Betaling van de facturen van Cratos geschiedt binnen de door Cratos vastgestelde betaaltermijn. Betaling dient 

te geschieden in de overeengekomen valuta en zonder verrekening, korting en/of opschorting. 
10.2 Facturen die door Opdrachtgever niet binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd zijn 

betwist, gelden als aanvaard en kunnen niet meer worden betwist. 
10.3 Indien Cratos , dan wel een derde namens Cratos, overgaat tot het inschakelen van derden voor (gerechtelijke of 

buitengerechtelijke) invordering van verschuldigde bedragen, dan komen alle daaraan verbonden kosten voor 
rekening van Opdrachtgever, met een minimum van (i) EUR 500,- dan wel (ii) 15% van het gevorderde bedrag, 
zulks ter vrije beoordeling van Cratos.  

10.4 Indien Opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, worden alle betalingsverplichtingen van Opdrachtgever 
direct opeisbaar. Vanaf de vervaldag worden zij rentedragend tegen de wettelijke rente.  

 

11. ZEKERHEID 
 

11.1 Indien Cratos redelijke gronden heeft om te vrezen dat Opdrachtgever zijn verplichtingen niet tijdig en/of volledig 
zal nakomen, is Opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Cratos terstond genoegzaam en in de door 
Cratos gewenste vorm zekerheid te stellen, en deze zo nodig aan te vullen voor nakoming van al zijn 
verplichtingen. Zolang Opdrachtgever aan dit verzoek niet heeft voldaan, is Cratos gerechtigd de nakoming van 
haar verplichting op te schorten, ook die uit hoofde van andere overeenkomsten.  

11.2 Indien Opdrachtgever aan een verzoek, als bedoeld in lid 1, niet binnen 14 kalenderdagen na een daartoe 
strekkende schriftelijke aanmaning gevolg heeft gegeven, worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar.  



	   	   	  
	  
 
 
12. AANSPRAKELIJKHEID CRATOS; VERZEKERING VAN NO-CLAIM KORTING 

 
12.1 Cratos zal niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk zijn voor welke schade van welke aard dan ook, direct of 

indirect, van de Opdrachtgever of de Chauffeur, daaronder begrepen (maar niet uitsluitend) indirecte of 
gevolgschade (waaronder bedrijfsschade en schade wegens gederfde winst, bedrijfsstagnatie, schade als 
gevolg van het verlies van de no-claim en/of de bonuskorting op de autoverzekering van Opdrachtgever e.d.).  
Cratos is voorts niet aansprakelijk voor verkeersboetes die zijn veroorzaakt als gevolg van het moeten voldoen 
aan een voorschrift van de Opdrachtgever. 

12.2 De aansprakelijkheid van Cratos is voorts te allen tijde beperkt tot het 50% van het door Cratos in verband met 
de Werkzaamheden gefactureerde of nog te factureren bedrag. De aansprakelijkheid van Cratos gaat in geen 
geval het door haar verzekeraar in dit verband uit te keren bedrag te boven.  

12.3 De aansprakelijkheidsbeperkingen van dit artikel gelden ook ten aanzien van eventueel door Cratos in het kader 
van de uitvoering van de Werkzaamheden ingeschakelde derden en/of hulppersonen. 

12.4 Bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen zijn alleen dan niet van toepassing wanneer de schade is 
veroorzaakt door opzet, ernstige nalatigheid of bewuste roekeloosheid van Cratos of haar bestuurder(s). 

12.5 Cratos biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om een verzekering af te sluiten bij Cratos ter dekking van een 
eventuele terugval in no-claim korting, welke verband houdt met schade aan het Eigen Voertuig van 
Opdrachtgever en welke is ontstaan bij de uitvoering van de Opdracht door de Chauffeur. Uitsluitend indien de 
Opdrachtgever de terugval in de no-claimkorting heeft verzekerd bij Cratos, zal Cratos (althans haar 
verzekeraar) gehouden zijn de eventuele terugval in de no-claim korting te vergoeden voor een periode van 
maximaal 3 jaren, gerekend vanaf de datum waarop de schade is ontstaan. Het bedrag wat aan Opdrachtgever 
gecompenseerd zal worden bedraagt maximaal EUR 25.000,-. Vergoed wordt het aantoonbare procentuele 
verlies van no-claim korting of de aantoonbare procentuele premietoeslag, die Opdrachtgever ten gevolge van 
een gebeurtenis gedurende maximaal drie jaar toebedeeld wordt. Uitgangspunt voor de berekening is de premie 
die ten tijde van de gebeurtenis voor het motorrijtuig gold. Indien de schade aan het motorrijtuig lager is dan het 
te vergoeden no-claimverlies of de te vergoeden premietoeslag, wordt niet meer dan de schade aan het 
motorrijtuig vergoed. De verzekering geldt voorts uitsluitend in Nederland, België, Luxemburg en Duitsland. Niet 
verzekerd is de aansprakelijkheid tijdens een opdracht, voor schade als gevolg van diefstal, verduistering en/of 
joy-riding. Uitgesloten is de schade in verband met het gebruik van het motorrijtuig, anders dan in opdracht of op 
verzoek van Opdrachtgever 
 

 
13. GEHEIMHOUDING EN NON-CONCURRENTIE 

 
13.1 Opdrachtgever en Cratos zullen geen vertrouwelijke informatie van of over de andere partij, diens activiteiten en 

relaties, die hen ter kennis is gekomen ingevolge de Overeenkomst, verstrekken aan derden, tenzij – en alsdan 
voor zover – verstrekking van die informatie nodig is om de Overeenkomt naar behoren te kunnen uitvoeren of 
op hen een wettelijke plicht tot bekendmaking rust.  

13.2 Opdrachtgever zal geen Chauffeurs of medewerkers van Cratos, die direct of indirect met de uitvoering van de 
Werkzaamheden zijn belast, in dienst nemen of direct of indirect werkzaamheden laten verrichten, of hen 
daartoe bewegen, zowel gedurende de looptijd van de Overeenkomst als gedurende een periode van één jaar 
daarna.  

13.3 Indien Opdrachtnemer enige verplichting uit hoofde van dit artikel schendt, verbeurt zij een direct opeisbare 
boete van EUR 5.000 per gebeurtenis jegens Cratos, zonder dat een voorafgaande verklaring of 
ingebrekestelling is vereist en zulks onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en/of andere 
rechten van Cratos.  

 
 
14. TARIEVEN 

 
14.1 Alle prijzen zijn conform de orderbevestiging van Cratos en exclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
14.2 Indien na de offertedatum één of meer van de kostenfactoren van een wijziging ondergaat, is Cratos gerechtigd 

de verkoopprijs dienovereenkomstig aan te passen. 
 
 
15. EINDE OVEREENKOMST 

 
15.1 Cratos kan de overeenkomst met Opdrachtgever eenzijdig opzeggen of ontbinden in geval: 

a. van een tekortkoming van Opdrachtgever in de nakoming van een op hem rustende verplichting, 
hetgeen onder meer het geval is indien Opdrachtgever niet tijdig de facturen betaalt; 

b. Opdrachtgever failliet wordt verklaard, dan wel hem surséance van betaling wordt verleend of door 
Opdrachtgever wordt verzocht om toepassing van de wet schuldsanering natuurlijke personen; 

c. Opdrachtgever niet voldoet aan een verzoek van Cratos om zekerheid te verschaffen, overeenkomstig 
artikel 11. 



	   	   	  
	  
15.2 Indien een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen door Opdrachtgever Cratos een gegronde reden 

geeft om te vrezen dat ten aanzien van toekomstige opdrachten een tekortkoming zal plaatsvinden, is Cratos 
gerechtigd, mits binnen een redelijke termijn, de overeenkomst voor de toekomst te ontbinden.    

15.3 In geval Cratos de overeenkomst op grond van dit artikel opzegt of ontbindt, wordt al hetgeen Cratos uit welke 
hoofde dan ook van Opdrachtgever te vorderen heeft terstond opeisbaar. 

15.4 Voor overeenkomsten met de duur van 1 jaar of meer, geldt een opzegtermijn van 2 maanden. Opzegging 
geschiedt schriftelijk en tegen het einde van de maand. Bij gebreke van een tijdige en correcte opzegging, wordt 
de Overeenkomst automatisch verlengd voor eenzelfde periode. 

 

 

16. OVERMACHT 
 

16.1 In geval van overmacht is Cratos gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden, dan wel haar 
verplichting op te schorten zolang de overmacht voortduurt.  

16.2 In aanvulling op hetgeen naar Nederlands recht onder overmacht wordt verstaan, geldt voor Cratos onder meer 
als overmacht: iedere van de wil van Cratos onafhankelijk of buiten haar invloedssfeer gelegen omstandigheid, 
die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Onder overmacht wordt in ieder geval 
verstaan: staking in de ruimste zin des woords, meer dan gebruikelijk stremmingen in het verkeer of openbaar 
vervoer, ziekte, ongevallen, optreden van werknemersorganisatie waardoor het leveren van de overeengekomen 
Werkzaamheden onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege en andere onvoorziene omstandigheden 
die de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk 
maken. 

16.3 Zodra zich bij Cratos een overmachttoestand voordoet als in dit artikel bedoeld, zal zij daarvan mededeling doen 
aan Opdrachtgever. Indien de overmachttoestand langer dan 30 dagen duurt zijn partijen gerechtigd de 
Overeenkomst te ontbinden.  

 
 
17. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 

 
17.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden en alle door Cratos aangegane overeenkomsten worden beheerst door 

(uitsluitend) Nederlands recht.  
17.2 Eventuele geschillen tussen Cratos en Opdrachtgever die niet onderling kunnen worden opgelost, zullen in 

eerste aanleg, bij uitsluiting worden berecht door de rechtbank te Amsterdam, dan wel, ter vrije keuze van 
Cratos, door de bevoegde rechtbank in de plaats van vestiging c.q. woonplaats van Opdrachtgever.  
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