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5. Lev ering geschiedt af bedrijf v an Opdrachtnemer. De Opdrachtgever is verplicht
de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden
gesteld. Indien de Opdrachtgev er afname weigert of nalatig is met het v erstrekken
v an informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is LFT
Works gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de
opdrachtgev er. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat
op de opdrachtgev er over op het moment waarop zaken aan de opdrachtgever ter
beschikking staan.
6. LFT Works is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te v oeren en
het aldus uitgev oerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7. Indien de ov ereenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan LFT Works de uitv oering
v an die onderdelen die tot een v olgende fase behoren opschorten totdat de
opdrachtgev er de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
8. De opdrachtgev er draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan LFT Works
aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of w aarvan de opdrachtgever redelijkerwijs
behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitv oeren van de
ov ereenkomst, tijdig aan LFT Works worden verstrekt. Indien de voor de
uitv oering v an de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan LFT Works
zijn v erstrekt, heeft LFT Works het recht de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten en / of de uit de v ertraging v oortvloeiende extra kosten volgens de
alsdan gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De
uitv oeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever de gegevens
aan LFT Works ter beschikking heeft gesteld. LFT Works is niet aansprakelijk voor
schade, van welke aard ook, doordat LFT Works is uitgegaan van door de
opdrachtgev er verstrekte onjuiste en / of onv olledige gegevens.
9. Indien tijdens de uitv oering v an de overeenkomst blijkt dat het v oor een behoorlijke
uitv oering daarvan noodzakelijk is om deze te w ijzigen of aan te v ullen, dan zullen
partijen tijdig en in onderling ov erleg tot aanpassing van de overeenkomst
ov ergaan. Indien de aard, omvang of inhoud v an de overeenkomst, al dan niet op
v erzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, van de bevoegde instanties et
cetera, w ordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of
kw antitatief opzicht w ordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor
hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. LFT Works
zal daarv an zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een w ijziging van
de ov ereenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering
w orden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van
de ov ereenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van
uitv oering.
10. Indien de ov ereenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling,
dan is LFT Works gerechtigd om daaraan eerst uitv oering te gev en nadat
daarv oor akkoord is gegeven door de binnen LFT Works bevoegde persoon en de
opdrachtgev er akkoord is gegaan met de v oor de uitvoering opgegeven prijs en
andere v oorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip w aarop
daaraan uitv oering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitv oeren van
de gew ijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van LFT Works op en is
v oor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te
annuleren.
11. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan LFT Works een verzoek tot w ijziging
v an de ov ereenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kw antitatief opzicht
gev olg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te v errichten
w erkzaamheden of te lev eren zaken.
12. Indien de opdrachtgev er in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming
v an hetgeen w aartoe hij jegens LFT Works gehouden is, dan is de Opdrachtgever
aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van LFT Works daardoor direct of
indirect ontstaan.
13. Indien LFT Works met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
ov ereenkomt, dan is LFT Works niettemin te allen tijde gerechtigd tot v erhoging
v an dit honorarium of deze prijs zonder dat de opdrachtgever in dat gev al
gerechtigd is om de ov ereenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging
v an de prijs v oortvloeit uit een bevoegdheid of v erplichting ingevolge de wet- of
regelgev ing of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen,
lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan v an de ov ereenkomst
redelijkerw ijs niet voorzienbaar waren.

Hierna te noemen: LFT Works
Artikel 1 Definities
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de
nav olgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
LFT Works: de gebruiker van deze algemene voorwaarden.
Opdrachtgev er: de wederpartij van LFT Works.
Ov ereenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening.
Artikel 2 Algemeen
1. Deze v oorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en ov ereenkomst
tussen LFT Works en een opdrachtgever waarop LFT Works deze voorwaarden
v an toepassing heeft v erklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhav ige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle
ov ereenkomsten met LFT Works, voor de uitvoering waarvan derden dienen te
w orden betrokken.
3. Ev entuele afw ijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien
deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van
opdrachtgev er wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn
of v ernietigd mochten worden blijv en de overige bepalingen van deze algemene
v oorwaarden volledig van toepassing. LFT Works en opdrachtgever zullen alsdan
in ov erleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q.
v ernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk
het doel en de strekking v an de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
1. Alle aanbiedingen zijn v rijblijv end, tenzij in het aanbod een termijn voor
aanv aarding is genoemd.
2. De door LFT Works gemaakte offertes zijn vrijblijv end; zij zijn geldig gedurende 30
dagen, tenzij anders aangegeven. LFT Works is slechts aan de offertes gebonden
indien de aanv aarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen
w orden bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere
heffingen v an ov erheidswege, alsmede eventuele in het kader van de
ov ereenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij
anders aangegev en.
4. Indien offertes of orderbev estigingen zijn gebaseerd op door de opdrachtgever
v erstrekte tekeningen of gegevens dan mag LFT Works van de juistheid uitgaan.
5. Indien de aanv aarding (op ondergeschikte punten) afw ijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod is LFT Works daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt
dan niet ov ereenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij LFT Works
anders aangeeft.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht LFT Works niet tot het v errichten van
een gedeelte v an de opdracht tegen een ov ereenkomstig deel van de opgegeven
prijs.
7. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch v oor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en
wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. Is v oor de uitv oering van bepaalde werkzaamheden of v oor de levering van
bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij ov erschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever LFT
Works derhalv e schriftelijk in gebreke te stellen. LFT Works dient daarbij een
redelijke termijn te w orden geboden om alsnog uitv oering te geven aan de
ov ereenkomst.
2. LFT Works zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
ov ereenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op
grond v an de op dat moment bekende stand der wetenschap.
3. LFT Works heeft het recht bepaalde w erkzaamheden te laten v errichten door
derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW w ordt
uitdrukkelijk uitgesloten.
4. Indien door LFT Works of door LFT Works ingeschakelde derden in het kader van
de opdracht w erkzaamheden worden verric ht op de locatie van de Opdrachtgever
of een door de Opdrachtgev er aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever
kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
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14. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de
ov ereenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het
sluiten v an de ov ereenkomst, dan is uitsluitend de opdrachtgever die een beroep
toekomt op titel 5 afdeling 3 v an Boek 6 BW gerechtigd de ov ereenkomst door een
schriftelijke v erklaring te ontbinden, tenzij LFT Works:
- alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk
ov ereengekomen uit te v oeren;
- indien de prijsv erhoging voortvloeit uit een bev oegdheid of een op LFT Works
rustende v erplichting ingevolge de wet;
- indien bedongen is dat de aflev ering langer dan drie maanden na de
totstandkoming v an de overeenkomst zal plaatsvinden;
- of, bij lev ering v an een zaak, indien is bedongen dat de aflev ering langer dan drie
maanden na de koop zal plaatsvinden.

8. Indien de opdrachtgev er wenst dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd
w orden door met name genoemde fabrikanten of lev eranciers zal LFT Works niet
gehouden zijn tot een v erdergaande verantwoordelijkheid of langere
garantietermijn dan de fabrikant of de lev erancier van deze onderdelen of
materialen bereid is jegens LFT Works te aanvaarden.
Artikel 8 Opzegging
1. Beide partijen kunnen de ov ereenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen.
2. Indien de ov ereenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft
LFT Works recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk
te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging
ten grondslag liggen die aan LFT Works zijn toe te rekenen. Voorts is
opdrachtgev er alsdan gehouden tot betaling v an de declaraties voor tot dan toe
v errichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten v an de tot dan toe v errichte
w erkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld
aan opdrachtgev er.
3. Indien de ov ereenkomst tussentijds wordt opgezegd door LFT Works, zal LFT
Works in ov erleg met opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te
v errichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de
opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
4. Indien de ov erdracht v an de werkzaamheden voor LFT Works extra kosten met
zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 5 Betaling
1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door LFT
Works aan te gev en w ijz e in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de
hoogte v an de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien opdrachtgev er in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14
dagen dan is de opdrachtgev er van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is
alsdan een rente v erschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger
is in w elk geval de wettelijke rente geldt. De rente ov er het opeisbaar bedrag zal
w orden berekend vanaf het
moment dat opdrachtgev er in verzuim is tot het moment van voldoening van het
v olledige bedrag.
3. In gev al van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de
opdrachtgev er zijn de vorderingen van LFT Works op de opdrachtgever
onmiddellijk opeisbaar.
4. LFT Works heeft het recht de door opdrachtgev er gedane betalingen te laten
strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering
v an de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de
lopende rente.
5. LFT Works kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling
w eigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening
aanw ijst.
6. LFT Works kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet
ev eneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding
1. LFT Works is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de
ov ereenkomst te ontbinden,indien:
- Opdrachtgev er de verplichtingen uit de ov ereenkomst niet of niet v olledig
nakomt;
- Na het sluiten v an de ov ereenkomst LFT Works ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de
v erplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te v rezen dat
de opdrachtgev er slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts
- toegelaten v oor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
- Opdrachtgev er bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te
stellen v oor de v oldoening van zijn verplichtingen uit de ov ereenkomst en deze
zekerheid uitblijft of onv oldoende is.
2. Voorts is LFT Works bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich
omstandigheden v oordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de
ov ereenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet
langer kan w orden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
v oordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
ov ereenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
3. Indien de ov ereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van LFT Works op
de opdrachtgev er onmiddellijk opeisbaar. Indien LFT Works de nakoming van de
v erplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de w et en overeenkomst.
4. LFT Works behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
5. Blijft één v an de partijen in gebreke nadat deze partij in gebreke is gesteld door
de w ederpartij, dan is deze laatste gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Het
recht tot ontbinding bestaat in ieder gev al indien de w ederpartij:
- in staat v an faillissement geraakt
- surseance van betaling of schuldsanering aanvraagt
- zijn ondercuratelestelling wordt aangevraagd, wanneer enig beslag op zaken
en/of v orderingen van opdrachtgever wordt gelegd
- bij ov erlijden dan wel liquidatie of ontbinding v an het bedrijf v an de
opdrachtgev er.

Artikel 6 Incassokosten
1. Is opdrachtgev er in gebreke of in v erzuim met het nakomen van één of meer van
zijn v erplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte v oor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in
2. gebreke blijft in de tijdige v oldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een
dadelijk opeisbare boete v an 15% over het nog verschuldigde bedrag. Dit met een
minimum van € 50,00.
3. Indien LFT Works hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk
w aren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
4. De ev entuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen
ev eneens voor rekening van opdrachtgever.
5. Opdrachtgev er is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.
Artikel 7 Klaagtermijn en garantie
1. LFT Works is verplicht goed en deugdelijk werk af te lev eren dat voldoet aan de
w ettelijke eisen in de overeenkomst.
2. Opdrachtgev er is verplicht meteen na de (op)levering van het werk deze grondig
te inspecteren op gebreken. Deze inspectie dient te geschieden binnen acht
dagen na oplev ering.
3. Gebreken die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt dienen binnen
acht dagen na oplev ering schriftelijk en gespecificeerd te w orden gemeld aan
opdrachtnemer.
4. Gebreken die bij grondig onderzoek niet waarneembaar waren moeten door de
opdrachtgev er binnen 8 dagen na het waarnemen van deze gebreken aan LFT
Works schriftelijk worden gemeld.
5. LFT Works dient in staat te w orden gesteld gebreken te controleren.
6. LFT Works is niet v erantwoordelijk voor gebreken die het gevolg zijn van het niet,
niet tijdig of niet v olledig aan LFT Works verstrekken van informatie, welke de
opdrachtgev er verplicht is te verstrekken.
7. Opdrachtgev er is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door
bouw stoffen, materialen of hulpmiddelen die door of namens hem ter beschikking
zijn gesteld of v oorgeschreven.

Artikel 10 Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien LFT Works aan opdrachtgever bij de uitv oering van de overeenkomst
zaken ter beschikking heeft gesteld is opdrachtgever gehouden het geleverde
binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de opdrachtgev er deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit
v oortv loeiende kosten voor zijn rekening.
2. Indien opdrachtgev er, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning,
alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft LFT Works
het recht de daaruit v oortv loeiende schade en kosten, waaronder de kosten van
v erv anging, op opdrachtgever te verhalen.
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Artikel 11 Aansprakelijkheid
1. Indien LFT Works aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt
tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Indien LFT Works aansprakelijk is voor directe schade, dan is die
aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte
v an de opdracht w aarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De
aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot max imaal het bedrag van de door de
assuradeur v an LFT Works in het voorkomende geval te v erstrekken uitkering.
3. In afw ijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald geldt dat op LFT Works
geen enkele aansprakelijk rust indien de opdrachtgever enige verplichting uit
enige met LFT Works gesloten overeenkomsten niet, niet tijdig of niet v olledig
nakomt.
4. In afw ijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht
met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt
tot het ov er de laatste zes maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- De redelijke kosten ter v aststelling van de oorzaak en de omvang van de schade,
v oor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze
v oorwaarden;
- De ev entuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie v an LFT
Works aan de ov ereenkomst te laten beantw oorden, tenzij deze niet aan LFT
Works toegerekend kunnen worden;
- Redelijke kosten, gemaakt ter v oorkoming of beperking van schade, voor zover
opdrachtgev er aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe
schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden..
6. LFT Works is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen
gev olgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie.

6. Voor zov eel LFT Works ten tijde v an het intreden v an overmacht inmiddels
gedeeltelijk zijn v erplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal
kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte
zelfstandige w aarde toekomt, is LFT Works gerechtigd om het reeds nagekomen
respectiev elijk na
7. te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze
declaratie te v oldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
LFT Works behoudt zich de eigendom van geleverde zaken voor totdat
opdrachtgev er volledig aan zijn (betalings)verplichting heeft v oldaan.
Artikel 17 Intellectuele eigendom
Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem
toekomen op grond v an de Auteurswet en andere intellectuele wet- en
regelgev ing. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitv oering van een
ov ereenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te
gebruiken, v oor zover hierbij geen strikt v ertrouwelijke informatie van de
opdrachtgev er ter kennis van derden wordt gebracht.
Artikel 18 Toepasselijk recht
Op elke ov ereenkomst tussen LFT Works en de opdrachtgever is Nederlands
recht v an toepassing.

Artikel 12 Vrijwaringen
1. De opdrachtgev er vrijw aart LFT Works voor aanspraken van derden met
betrekking tot rechten v an intellectuele eigendom op door de opdrachtgever
v erstrekte materialen of gegevens, die bij de uitv oering van de overeenkomst
w orden gebruikt.
2. Indien opdrachtgev er aan LFT Works informatiedragers, elektronische bestanden
of softw are etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische
bestanden of softw are v rij zijn van virussen en defecten.
Artikel 13 Prijzen
1. De door de LFT Works in offertes genoemde prijzen zijn exclusief BTW en zijn
gebaseerd op de op dat moment kostenbepalende factoren.
2. Tussentijdse wijzigingen in de materiaalprijzen die ontstaan meer dan drie
maanden na aangaan v an de overeenkomst kunnen door LFT Works worden
doorberekend aan de opdrachtgever.
Artikel 14 Risico-overgang
Het risico v an verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de
ov ereenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan
opdrachtgev er juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht
v an
opdrachtgev er of van een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden
gebracht.
Artikel 15 Overmacht
1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen v an enige verplichting, indien zij
daartoe gehinderd w orden als gevolg van een omstandigheid die niet is te w ijten
aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het v erkeer
geldende opv attingen v oor hun rekening komt.
2. Onder ov ermacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de w et en jurisprudentie w ordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet v oorzien, waarop LFT Works geen invloed kan
uitoefenen, doch w aardoor LFT Works niet in staat is de v erplichtingen na te
komen.
3. LFT Works heeft ook het recht zich op ov ermacht te beroepen, indien de
omstandigheid die (v erdere) nakoming verhindert, intreedt nadat LFT Works zijn
v erplichtingen had moeten nakomen.
4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de ov ermacht voortduurt de
v erplichtingen uit de ov ereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt
dan tw ee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden,
zonder
5. v erplichting tot v ergoeding van schade aan de andere partij.
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