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Algemene Verkoopvoorwaarden voor het uitvoeren van werkzaamheden, het 
verrichten van Diensten en het leveren van Zaken door NedTrain B.V.. 
 
NedTrain sluit uitdrukkelijk de toepasselijkheid van de algemene 
(inkoop-)voorwaarden van de zijde van de Opdrachtgever en iedere 
daarin opgenomen regeling uit in de relatie tussen de Opdrachtgever en 
NedTrain. 
 

1. Definities 
Algemene Voorwaarden: deze Algemene Verkoopvoorwaarden 
NedTrain B.V., december 2015 
Diensten: het verrichten van diensten tot instandhouding (bestaande 
uit Kort cyclisch onderhoud, Lang cyclisch onderhoud, Kleine 
herstelling, Grote herstelling en reiniging), Revisie, aanpassing en/of 
modernisering van Treinmaterieel en/of andere daarmee 
samenhangende diensten. 
Grote herstelling: een herstelling niet zijnde een Kleine herstelling. 
Kleine herstelling: een herstelling die verricht wordt binnen één 
aaneengesloten dienst van maximaal 8 uur. 
Kort cyclisch onderhoud: gepland onderhoud met een interval 
kleiner dan 2 jaar. 
Lang cyclisch onderhoud: gepland onderhoud met een interval van 
2 jaar of meer. 
Materieeleenheid: de kleinste, in de rijdende dienst ondeelbare, 
verschijningsvorm van het Treinmaterieel. 
NedTrain: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
NedTrain B.V., gevestigd te Utrecht, ingeschreven in het 
Handelsregister onder nummer 30134311. 
Opdrachtgever: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon, dan 
wel een aantal gezamenlijk optredende (rechts)personen ten behoeve 
van wie werkzaamheden en/of Diensten door NedTrain worden 
verricht of waaraan Zaken door NedTrain worden geleverd. 
Revisie: het controleren, corrigeren en/of herstellen en functioneel 
beproeven van een component.  
Treinmaterieel: een spoorvoertuig als bedoeld in artikel 1 lid 1 van de 
Spoorwegwet. 
Zaken: voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten, zoals 
materialen, goederen, onderdelen, componenten, grondstoffen, 
(half)fabricaten, gereedschappen, modellen en andere producten (met 
uitzondering van Treinmaterieel).  
 

2. Toepasselijkheid 
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle 
aanbiedingen en (vervolg)overeenkomsten inzake het uitvoeren van 
werkzaamheden, het verrichten van Diensten, met uitzondering van 
adviesdiensten, en het leveren van Zaken door NedTrain. 
 

3. Opdrachtacceptatie 
NedTrain is uitsluitend gebonden aan een opdracht of afspraak indien 
dit schriftelijk is bevestigd door een daartoe bevoegde NedTrain 
medewerker of indien NedTrain aanvangt met de in de opdracht 
omschreven te verrichten werkzaamheden of Diensten.  
 

4. Asbest en gevaarlijke stoffen 
4.1 NedTrain accepteert uitsluitend opdrachten als door de 
Opdrachtgever een asbestinventarisatie van het desbetreffende 
Treinmaterieel ter beschikking is gesteld. Deze inventarisatie dient te 
voldoen aan de door de wet- en regelgeving daaraan gestelde eisen. 
Zo nodig is NedTrain, na overleg met de Opdrachtgever, gerechtigd 
(nader) onderzoek uit te (laten) voeren. Mocht uit de 
asbestinventarisatie en/of het (nader) onderzoek blijken dat het 
desbetreffende Treinmaterieel asbest bevat, dan heeft NedTrain het 
recht de opdracht te weigeren. In dat geval zal NedTrain hierover in 
overleg treden met de Opdrachtgever. 
 
4.2 NedTrain neemt geen opdrachten aan die uitsluitend of 
hoofdzakelijk tot doel hebben asbest of gevaarlijke stoffen uit 
Treinmaterieel of onderdelen daarvan te verwijderen.  
 
4.3 Indien bij het uitvoeren van een opdracht sprake is van 
aanwezigheid van, respectievelijk sprake kan zijn van het vrijkomen 
van asbest en/of andere gevaarlijke stoffen, dient Opdrachtgever 
NedTrain daarover te informeren en behoudt NedTrain zich het recht 
voor om: 
- adequate maatregelen te nemen op kosten van de Opdrachtgever; 
- de opdracht niet uit te voeren; 
- de Opdrachtgever in de gelegenheid te stellen zelf adequate 
maatregelen te (laten) nemen, een en ander na overleg met de 
Opdrachtgever en conform de toepasselijke wet- en regelgeving. 
 
4.4 De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade en kosten aan 
de zijde van NedTrain en/of haar werknemers of andere hulppersonen 
indien blijkt dat Treinmaterieel en/of andere Zaken ondanks zijn 
mededelingen ter zake toch asbest en/of andere gevaarlijke stoffen 

bevat. 
 

5. Meerwerk 
5.1 Indien NedTrain tijdens de uitvoering van de overeenkomst 
constateert dat meer of andere noodzakelijke werkzaamheden en/of 
Diensten zijn vereist dan met de Opdrachtgever overeengekomen, is 
er sprake van meerwerk. 
 
5.2 NedTrain heeft het recht dit meerwerk zonder nadere expliciete 
opdracht van de Opdrachtgever uit te voeren, indien de begrote 
kosten ervan maximaal 20 procent van de begrote kosten van de 
oorspronkelijke overeenkomst en maximaal € 7.500 per 
Materieeleenheid bedragen. De Opdrachtgever is ook zonder aparte 
opdrachtverstrekking gehouden dit meerwerk te betalen. 
 
5.3 Indien de begrote kosten van het meerwerk hoger zijn dan het in 
artikel 5.2 bepaalde maximale bedrag zal NedTrain pas starten met de 
uitvoering nadat de Opdrachtgever NedTrain ter zake een schriftelijke 
opdracht heeft verstrekt en deze opdracht door NedTrain is aanvaard. 
NedTrain heeft het recht om de uitvoering van de oorspronkelijke 
overeenkomst op te schorten zolang de Opdrachtgever de opdracht 
ter zake niet, niet volledig of niet rechtsgeldig heeft verstrekt. Indien 
daarmee een eventueel overeengekomen tijdsplanning niet gehaald 
kan worden is er geen sprake van een toerekenbare tekortkoming van 
NedTrain. Schade en kosten ontstaan doordat NedTrain niet kan 
starten met de uitvoering van de overeenkomst bij gebreke van een 
schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever voor het meerwerk, zijn 
voor rekening van de Opdrachtgever. 
 

6. Verplichtingen Opdrachtgever 
6.1 De Opdrachtgever is verplicht NedTrain onverwijld te informeren 
over relevante door of namens de overheid gestelde voorschriften dan 
wel in het algemeen met derden gemaakte afspraken over veiligheid, 
de bescherming van de (spoorweg)infrastructuur, het milieu en overige 
aangelegenheden die van belang kunnen zijn voor de uitvoering van 
de overeenkomst door NedTrain. 
 
6.2 Indien NedTrain en de Opdrachtgever zijn overeengekomen dat 
de Opdrachtgever Zaken, documenten, software en/of systemen aan 
NedTrain ter beschikking stelt ten behoeve van de uitvoering van de 
overeenkomst door NedTrain, is de Opdrachtgever jegens NedTrain 
verantwoordelijk voor het tijdig en compleet ter beschikking stellen van 
deze Zaken, documenten, software en/of systemen op de 
overeengekomen locatie(s). 
 
6.3 Indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk 
plaatsvindt op een locatie niet zijnde een bedrijfsterrein van NedTrain, 
is de Opdrachtgever jegens NedTrain verantwoordelijk voor de juiste 
en tijdige aanwezigheid, beschikbaarheid en/of uitvoering van alle 
inrichtingen, voorzieningen en/of voorwaarden, die noodzakelijk zijn 
voor de uitvoering van de overeenkomst door NedTrain. 
 
6.4 Schade en/of kosten die ontstaan doordat aan de in artikel 6.1, 6.2 
en 6.3 gestelde verplichtingen niet, niet volledig of niet tijdig is 
voldaan, zijn voor rekening en risico van de Opdrachtgever. 
 

7. Prijs 
7.1 De door NedTrain opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting 
en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn 
gebaseerd op levering op de locatie waar de opdracht wordt 
uitgevoerd, behoudens voor zover in deze Algemene Voorwaarden 
anders is bepaald. 
 
7.2 Prijzen zijn exclusief transport-, verzekerings- en 
verpakkingskosten en de kosten van hijs- en hefwerkzaamheden van 
het transport. Verpakking wordt niet teruggenomen. 
Door NedTrain gemaakte en betaalde of te betalen kosten van in- en 
uitladen en van vervoer van door de Opdrachtgever ter beschikking 
gestelde Zaken zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk in 
rekening gebracht.  
 
7.3 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst één 
of meer van de kostprijsfactoren een naar redelijkheid voor NedTrain 
niet voorzienbare verhoging ondergaan, is NedTrain gerechtigd de 
overeengekomen prijs dienovereenkomstig te verhogen.  
 
7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, worden 
kostenbegrotingen, calculaties en planningen niet afzonderlijk in 
rekening gebracht. Indien NedTrain bij eventuele vervolgopdrachten 
en/of nabestellingen nieuwe tekeningen, berekeningen, 
beschrijvingen, modellen of gereedschappen e.d. moet maken of 
aanschaffen, worden de kosten daarvan in rekening gebracht bij de 
Opdrachtgever. 
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8. Betaling 
8.1 Betaling dient te geschieden uiterlijk binnen 30 kalenderdagen na 
factuurdatum, tenzij anders aangegeven op de factuur.  
 
8.2 Alle betalingen dienen te geschieden op een door NedTrain aan te 
wijzen rekening. Betaling op andere wijze is niet mogelijk, tenzij 
schriftelijk met NedTrain overeengekomen. 
 
8.3 Bij betaling is de Opdrachtgever niet bevoegd tot aftrek of 
verrekening, tenzij NedTrain en de Opdrachtgever schriftelijk anders 
zijn overeengekomen. 
 
8.4 Indien de Opdrachtgever niet of niet volledig binnen de 
overeengekomen termijn(en) betaalt, is hij in verzuim en heeft 
NedTrain het recht, zonder enige ingebrekestelling, de Opdrachtgever 
vanaf de vervaldag rente, ter hoogte van wettelijke handelsrente als 
bepaald in artikel 6:119a BW, in rekening te brengen. Tevens komen 
gerechtelijke - en buitengerechtelijke kosten voor de inning voor 
rekening van de Opdrachtgever. NedTrain behoudt daarnaast het 
recht om volledige schadevergoeding te vorderen.  
 
8.5 Indien de Opdrachtgever de betaling uit hoofde van de 
onderhavige en/of eerdere overeenkomst(en) niet in zijn geheel of niet 
tijdig heeft gedaan, is NedTrain gerechtigd het recht van retentie uit te 
oefenen op al het Treinmaterieel dat en/of alle Zaken van de 
Opdrachtgever die NedTrain onder zich heeft.  

 
8.6 NedTrain is gerechtigd om van de Opdrachtgever ontvangen 
betalingen naar haar keuze toe te rekenen en in mindering te brengen 
op de openstaande vorderingen jegens de Opdrachtgever, ondanks 
andersluidende aanwijzingen van de Opdrachtgever hieromtrent. 
 
8.7 Klachten van de Opdrachtgever over de door NedTrain geleverde 
prestatie schorten de plicht van de Opdrachtgever tot tijdige en 
volledige betaling niet op, tenzij NedTrain schriftelijk anders heeft 
bevestigd. 
 

9. Tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen, 
gereedschappen e.d. 
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven e.d. 
vermelde gegevens zijn slechts bindend, indien en voor zover deze 
zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of 
een door NedTrain ondertekende opdrachtbevestiging. 
 

10. Intellectueel eigendom 
10.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door NedTrain 
vervaardigde en/of verstrekte Zaken of Diensten, waaronder begrepen 
doch niet beperkt tot offertes, tekeningen, berekeningen, 
programmatuur, beschrijvingen, modellen, fabricage, kleurstelling, 
materiaalkeuze, uitvindingen, alsmede enige andere creatie van 
NedTrain, berusten bij NedTrain. De Opdrachtgever garandeert dat 
bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, 
niet anders dan met schriftelijke toestemming van NedTrain wordt 
gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt. De 
Opdrachtgever erkent de intellectuele eigendomsrechten van 
NedTrain en zal de hiervoor bedoelde objecten, documentatie en 
andere zaken waarop die rechten rusten, niet zonder de voorafgaande 
schriftelijke toestemming van NedTrain gebruiken of aan derden 
verstrekken of voor derden beschikbaar maken, behoudens voor 
zover dit voor de uitvoering van de verplichtingen van Opdrachtgever 
onder de overeenkomst tussen Opdrachtgever en NedTrain 
noodzakelijk is. In dat laatste geval zal Opdrachtgever NedTrain 
hierover zo spoedig mogelijk informeren.  

 
10.2 De aanvaarding van een opdracht door NedTrain en/of enige 
betaling door Opdrachtgever aan NedTrain houdt geen overdracht van 
enig intellectueel eigendomsrecht of de verstrekking van een licentie 
aan de Opdrachtgever in.   
 
10.3 Indien de Opdrachtgever aan NedTrain documentatie ter 
beschikking stelt, garandeert de Opdrachtgever dat zij de intellectuele 
eigendomsrechten ten aanzien van deze documentatie heeft dan wel 
een gebruiksrecht daarvoor heeft verworven, waaronder begrepen 
doch niet beperkt tot het recht de documentatie: 
a) aan NedTrain ter beschikking te (doen) stellen; 
b) al dan niet door NedTrain te (doen) verveelvoudigen; 
c) te (doen) aanpassen en te (doen) wijzigen, al dan niet door 
NedTrain; 
d) in al dan niet aangepaste vorm openbaar te (doen) maken, al dan 
niet door NedTrain. 
De Opdrachtgever vrijwaart NedTrain tegen alle aanspraken van 
derden, kosten en uitgaven die het gevolg zijn van een schending of 
vermeende schending van de intellectuele eigendomsrechten van 
derden als gevolg van het gebruik door NedTrain van de documentatie 
die door de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld. 

 

11. Terbeschikkingstelling van Treinmaterieel en Zaken, levering, risico- 
en eigendomsovergang 
11.1 Treinmaterieel of Zaken die op grond van een overeenkomst voor 
het verrichten van Diensten aan NedTrain dienen te worden 
aangeboden, worden door de Opdrachtgever aan NedTrain 
aangeboden op de in de onderhavige overeenkomst afgesproken 
locatie en tijdstip. 
Tot het moment van aanbieding, zoals hiervoor bedoeld, draagt de 
Opdrachtgever het risico van het Treinmaterieel en/of de Zaken. 
 
11.2  Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande 
toestemming van NedTrain Treinmaterieel of Zaken op het terrein van 
NedTrain te plaatsen. 
 
11.3 De in de opdracht en/of onderhavige overeenkomst weergegeven 
levertijd en/of termijn voor (af)levering van door NedTrain te verrichten 
werkzaamheden of Diensten en/of te leveren Zaken geldt niet als 
fatale termijn. 

 
11.4 Treinmaterieel of Zaken die op grond van een overeenkomst voor 
het verrichten van Diensten en/of leveren van Zaken aan NedTrain 
zijn aangeboden, worden na afloop van de werkzaamheden door de 
Opdrachtgever in ontvangst genomen op de daarvoor in de 
onderhavige overeenkomst afgesproken locatie en tijdstip. Indien 
geen locatie is overeengekomen, wordt het Treinmaterieel en/of 
worden de Zaken door de Opdrachtgever in ontvangst genomen op de 
plaats waar NedTrain de werkzaamheden heeft uitgevoerd. Indien de 
werkzaamheden reeds eerder dan op het in de onderhavige 
overeenkomst afgesproken tijdstip zijn voltooid, is de Opdrachtgever 
verplicht het Treinmaterieel en/of de Zaken binnen drie (3) werkdagen 
na schriftelijke mededeling hiervan door NedTrain op de 
overeengekomen locatie op te halen.  

 
11.5 Indien de Opdrachtgever in verzuim is met de afname van het 
Treinmaterieel en/of de Zaken als bepaald in artikel 11.4, is NedTrain 
gerechtigd de kosten van opslag van het Treinmaterieel en de Zaken 
bij de Opdrachtgever in rekening te brengen. 
 
11.6 De Opdrachtgever heeft de plicht om de door NedTrain onder de 
onderhavige overeenkomst verrichte Diensten en/of geleverde Zaken 
bij (af)levering te controleren op gebreken. Indien de verrichte 
Diensten of geleverde Zaken naar het oordeel van de Opdrachtgever 
niet aan de onderhavige overeenkomst voldoen, dient de 
Opdrachtgever dit binnen bekwame tijd schriftelijk aan NedTrain te 
melden. Melding na meer dan twee (2) weken wordt in ieder geval 
geacht niet binnen bekwame tijd te zijn in de zin van artikel 6:89 en/of 
7:23 BW. 
 
11.7 Direct na (af)levering van het Treinmaterieel en/of de Zaken zoals 
bepaald in artikel 11.4 draagt de Opdrachtgever het risico voor alle 
directe -, indirecte - en de gevolgschade, die aan of door het door 
NedTrain afgeleverde Treinmaterieel en/of de Zaken mocht ontstaan, 
behoudens voor zover de schade aan opzet of bewust roekeloos 
handelen van de bedrijfsleiding van NedTrain te wijten is. 
 
11.8 Onverminderd artikel 11.7, behoudt NedTrain, voor zover 
rechtens mogelijk, zich het eigendom van Zaken voor, zolang de 
Opdrachtgever niet de volledige prijs voor alle onder de onderhavige 
overeenkomst door NedTrain te leveren Zaken en/of te verrichten 
Diensten met eventuele bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor 
door NedTrain geaccepteerde zekerheid heeft gesteld. In dat geval 
gaat het eigendom op de Opdrachtgever over, zodra de 
Opdrachtgever aan al zijn verplichtingen die voortvloeien uit de 
onderhavige overeenkomst, jegens NedTrain heeft voldaan. 
 
11.9 De Opdrachtgever zal aan NedTrain alle medewerking verlenen 
teneinde NedTrain in de gelegenheid te stellen het in artikel 11.8 
opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming 
van de Zaak met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde 
demontage. 
 
11.10 De Opdrachtgever is verplicht derden die rechten op geleverde, 
maar nog niet betaalde Zaken wensen te verkrijgen, mededeling te 
doen van het eigendomsvoorbehoud van NedTrain en NedTrain 
terstond te berichten bij de vestiging van beperkte rechten, zoals 
beslag, op deze producten. 
 

12. Uitvoering door derden 
NedTrain heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk door derden te laten verrichten, zonder dat hiervoor de 
(schriftelijke) toestemming van de Opdrachtgever is vereist. NedTrain 
blijft aansprakelijk voor uitvoering van de werkzaamheden als bepaald 
in de onderhavige overeenkomst. 
 

13. Garantie 
13.1 NedTrain hanteert in geval van door haar uitgevoerde Diensten 
de navolgende garantietermijnen: 
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a) bij Kort cyclisch onderhoud of Kleine herstelling: een termijn van 14 
(veertien)  kalenderdagen na datum van aflevering van het 
Treinmaterieel aan de Opdrachtgever; 
b) bij Lang cyclisch onderhoud, aanpassing, Revisie, modernisering of 
Grote herstelling: een termijn van één (1) jaar na datum van aflevering 
van het Treinmaterieel aan de Opdrachtgever.  
 
13.2 NedTrain hanteert in geval van door haar geleverde Zaken een 
garantietermijn van  één (1) jaar na datum van levering van deze 
Zaken. 
 
13.3 NedTrain verstrekt geen garanties op Zaken en/of Diensten op 
het gebied van certificering, toelating, (technische) controles, 
inspecties, documentatiebeheer, schademanagement, 
ongevallenbestrijding, het ondersteunen en adviseren bij calamiteiten 
(‘salvage’) en soortgelijke Diensten. 
 
13.4 De in artikel 13.1 en 13.2 bedoelde garantie houdt uitsluitend in 
dat: 
a) NedTrain de verplichting heeft om in geval van onoordeelkundige 
behandeling door NedTrain of ondeugdelijkheid van verrichte Diensten 
en/of geleverde Zaken de betreffende werkzaamheden voor zover 
ondeugdelijk opnieuw te verrichten, waaronder begrepen de 
vervanging van ondeugdelijk gebleken Diensten en/of Zaken. Alle 
kosten, die uitgaan boven de verplichting als in de vorige zin 
beschreven, zoals, maar niet beperkt tot, kosten voor aan- en afvoer 
van het Treinmaterieel en de Zaken, kosten voor demontage en 
montage, tenzij deze laatste twee als zodanig deel uitmaken van de 
oorspronkelijke levering, zijn voor rekening van de Opdrachtgever; 
b) NedTrain zich, in geval van door NedTrain zonder verdere 
dienstverlening aan de Opdrachtgever geleverde Zaken, verplicht tot 
vervanging van (onderdelen van) de geleverde Zaak dan wel tot 
verrekening van de koopprijs, zulks naar keuze door NedTrain. 
 
13.5 Buiten de garantie vallen storingen en defecten in door NedTrain 
als bedrijfsvaardig afgeleverd Treinmaterieel en/of geleverde Zaken 
alsmede gebreken die, geheel of gedeeltelijk, het gevolg zijn van: 
a) het niet in acht nemen van door NedTrain of leveranciers 
voorgeschreven onderhoudstermijnen of onderhoudsinstructies; 
b) Diensten die niet door NedTrain, of door een in opdracht van 
NedTrain werkzame hulppersoon, zijn uitgevoerd; 
c) de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de 
kwaliteit van de toegepaste Zaken; 
d) het niet in acht nemen door de Opdrachtgever van 
bedieningsvoorschriften; 
e) ander gebruik dan het bij het sluiten van de overeenkomst 
voorziene normale gebruik; 
f) normale slijtage en vervuiling; 
of die optreden in: 
g) de toepassing van door de Opdrachtgever ter beschikking gestelde 
Zaken, software of systemen dan wel de toepassing van Zaken, 
werkwijzen of constructies op instructie van of namens de 
Opdrachtgever; 
h) de toepassing van door NedTrain van derden betrokken Zaken, 
inclusief montage daarvan, voor zover de derde met schriftelijke 
instemming van de Opdrachtgever geen garantie aan NedTrain heeft 
verstrekt; 
i) Zaken, of onderdelen daarvan, die naar hun aard een beperkte 
levensduur hebben en/of een beperkte opslagtermijn hebben waarvan 
de termijn verstrijkt binnen de garantietermijn. 
 
13.6 Een geschil over uit deze garantieregeling voortkomende rechten 
en verplichtingen laat alle andere verplichtingen van de 
Opdrachtgever jegens NedTrain onverlet.  
 
13.7 Indien NedTrain ter voldoening aan haar garantieverplichtingen 
Zaken vervangt, worden deze vervangen Zaken eigendom van 
NedTrain. 
 
13.8 Op onderdelen die krachtens garantie zijn vervangen en op 
werkzaamheden die uit garantieverplichtingen zijn verricht blijven de 
oorspronkelijke garantieverplichtingen van toepassing, met dien 
verstande dat de oorspronkelijke garantietermijn na de verrichte 
garantiewerkzaamheden blijft gelden. Er gaat derhalve geen nieuwe 
garantietermijn in. 
 
13.9 Garantie gaat slechts over op een derde indien dit schriftelijk is 
overeengekomen tussen NedTrain en de Opdrachtgever. 
 

14. Aansprakelijkheid 
14.1 De totale aansprakelijkheid van NedTrain voor schade die direct 
of indirect verband houdt met de onderhavige overeenkomst en alle 
daaruit voortvloeiende overeenkomsten is beperkt tot vergoeding van 
directe schade tot maximaal het bedrag van de door NedTrain in 
verband met de betreffende overeenkomst waar deze schade uit 
voortvloeit bedongen prijs. In geen geval zal de vergoeding voor 
schade echter meer bedragen dan € 500.000 (zegge: 

vijfhonderdduizend euro) per gebeurtenis en € 1.000.000 (zegge: één 
miljoen euro) per kalenderjaar. 

 
14.2 Aansprakelijkheid van NedTrain voor indirecte schade, daaronder 
begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en 
schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten. 
 
14.3 NedTrain is niet aansprakelijk voor enige schade aan 
Treinmaterieel dat of Zaken die zich op het terrein van NedTrain 
bevinden: 
a) zonder dat met de rechthebbende met betrekking tot dit 
Treinmaterieel of deze Zaken een overeenkomst voor het verrichten 
van Diensten en/of leveren van Zaken door NedTrain is gesloten; of  
b) waarvoor wel een overeenkomst voor het verrichten van Diensten 
en/of leveren van Zaken aan NedTrain is gesloten, doch dat/die niet 
op het in artikel 11.4 bepaalde tijdstip van (af)levering door de 
Opdrachtgever van het terrein van NedTrain zijn opgehaald en waarbij 
de betreffende schade na het in artikel 11.4 bepaalde tijdstip van 
(af)levering is ontstaan. 
 
14.4 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -
uitsluitingen gelden ongeacht de rechtsgrond waarop de 
Opdrachtgever de betreffende aansprakelijkheid baseert. 
 
14.5 De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -
uitsluitingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade 
het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de 
bedrijfsleiding van NedTrain. 
 
14.6 De Opdrachtgever vrijwaart NedTrain op eerste verzoek in en 
buiten rechte, respectievelijk stelt NedTrain schadeloos, ter zake van 
alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade die direct of 
indirect verband houdt met de onderhavige overeenkomst, waarvoor 
de aansprakelijkheid van NedTrain in deze Algemene Voorwaarden in 
de verhouding met de Opdrachtgever is uitgesloten of beperkt. 
 
14.7 NedTrain bedingt alle verweermiddelen die haar jegens de 
Opdrachtgever in verband met de onderhavige overeenkomst 
toekomen mede ten gunste van haar leveranciers, ondergeschikten en 
partijen voor wie zij kwalitatief aansprakelijk is. 
 

15. Aanvullende verzekering voor gestald Treinmaterieel  
15.1 Gedurende de periode dat Treinmaterieel van de Opdrachtgever 
zich op terreinen van NedTrain bevindt in verband met het verrichten 
van Diensten door NedTrain, is het Treinmaterieel van de 
Opdrachtgever op kosten van NedTrain aanvullend verzekerd tegen 
diefstal, brand en schade. Deze aanvullende verzekering is van 
toepassing tot het moment van inontvangstneming van het 
Treinmaterieel zoals is beschreven in artikel 11.4. Deze aanvullende 
verzekering doet geen afbreuk aan de verplichting van de 
Opdrachtgever om het Treinmaterieel dat zich op de terreinen van 
NedTrain bevindt zelf deugdelijk verzekerd te houden. 
 
15.2 Schade is krachtens deze aanvullende verzekering gedekt tot 
een maximum van     € 2.500.000 (zegge: twee miljoen 
vijfhonderdduizend euro) per geval en per Materieeleenheid, één en 
ander met een maximum van € 7.500.000 (zegge: zeven miljoen 
vijfhonderdduizend euro) per locatie. 
 

16. Overmacht 
Onder overmacht wordt verstaan een gebeurtenis die niet toe te 
rekenen is aan een partij en die noch krachtens wet, rechtshandeling 
of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van deze partij 
komt. Aan de zijde van NedTrain wordt in ieder geval als overmacht in 
de zin van artikel 6:75 BW beschouwd: al dan niet georganiseerde 
werkonderbreking of staking van eigen personeel of van personeel 
werkzaam bij andere tot de NS Groep NV behorende 
vennootschappen, anders dan wegens directe aanspraken van het 
personeel op arbeidsvoorwaarden van NedTrain, en overigens bij 
hulppersonen van NedTrain ex artikel 6:76 BW, als gevolg waarvan de 
overeengekomen leveringen en Diensten niet kunnen worden verricht; 
ernstige storingen bij NedTrain en/of in de onderneming(en) van 
leverancier(s) waaronder staking van personeel; brand; ontploffing; 
nucleaire rampen, storing in energievoorziening; embargo; 
natuurrampen, waaronder storm, bliksem en andere 
natuurverschijnselen waardoor de levering van Zaken en Diensten in 
aanmerkelijke mate worden gehinderd; oorzaken gelegen in de 
(spoorweg)infrastructuur zoals een sein- en/of wisselstoring; oproer; 
rellen; (dreiging van) terroristische aanslagen en oorlog. 
 

17. Opschorting en ontbinding 
17.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten 
gevolge van overmacht heeft NedTrain het recht zonder rechterlijke 
tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst geheel of ten dele op 
te schorten gedurende de periode dat de overmacht duurt, zonder dat 
NedTrain tot enige schadevergoeding gehouden is.  
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17.2 De opschorting als bedoeld in artikel 17.1 laat de bestaande 
betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever voor reeds verrichte 
Diensten en/of geleverde Zaken onverlet. 
 
17.3 Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet 
aan enige verplichting, die voor de Opdrachtgever uit de met NedTrain 
gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende 
overeenkomst voortvloeit, heeft NedTrain, na ingebrekestelling, het 
recht deze overeenkomst(en), zonder rechterlijke tussenkomst, op te 
schorten dan wel deze geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 
NedTrain tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is en 
onverminderd de NedTrain verder toekomende rechten. 
 
17.4 NedTrain heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling en 
zonder rechterlijke tussenkomst, de met de Opdrachtgever gesloten 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te 
ontbinden (dan wel te beëindigen door middel van opzegging), zonder 
tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige 
rechten, indien: 
a) de Opdrachtgever (bij natuurlijk persoon) overlijdt; 
b) de Opdrachtgever surséance van betaling aanvraagt of in 
surséance verkeert; 
c) de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of diens faillissement is 
aangevraagd; 
d) sprake is van staking of liquidatie van de onderneming van de 
Opdrachtgever; 
e) sprake is van een substantiële wijziging in de aandelenverhouding 
en/of zeggenschap binnen de onderneming van de Opdrachtgever; 
f) beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de 
Opdrachtgever wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is 
opgeheven. 
 
17.5 In geval van opschorting of ontbinding krachtens de artikelen 
17.3 en 17.4 worden de betalingsverplichtingen van de Opdrachtgever 
onmiddellijk opeisbaar. Artikel 8.5 is van toepassing. 
 
17.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst door NedTrain op 
grond van de artikelen 17.3 en 17.4 heeft de Opdrachtgever geen 
recht op ongedaan making of terugbetaling van de reeds door haar 

onder de onderhavige overeenkomst verrichte prestaties en/of 
betaalde bedragen.  
 

18. Geheimhouding 
De Opdrachtgever zal: 
a) de niet-openbare bedrijfsinformatie van NedTrain die verkregen is 
als gevolg van of in verband met de tussen de Opdrachtgever en 
NedTrain gesloten overeenkomst vertrouwelijk behandelen; 
b) deze informatie niet aan derden bekend maken; 
c) deze informatie uitsluitend gebruiken voor het doel of de doeleinden 
waarvoor deze beschikbaar werd gesteld of is gekomen. 
 

19. Toepasselijk recht, geschillenbeslechtingen en bevoegde rechter 
19.1 Op deze Algemene Voorwaarden alsmede de overeenkomsten 
waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn is 
Nederlands recht van toepassing. 
 
19.2 Op aanbiedingen en offertes gericht aan en op overeenkomsten 
gesloten met buiten Nederland gevestigde Opdrachtgevers is 
Nederlands recht van toepassing. Tevens zijn deze Algemene 
Voorwaarden onverkort van toepassing. Met deze Algemene 
Voorwaarden sluiten partijen de toepasselijkheid van het Weens 
Koopverdrag uit. 
 
19.3 Bij alle geschillen met betrekking tot, voortvloeiend uit of verband 
houdend met een overeenkomst zullen NedTrain en de 
Opdrachtgever trachten in gezamenlijk overleg tot een minnelijke 
schikking te komen. Indien dit overleg binnen redelijke termijn geen 
resultaat oplevert of NedTrain voorziet dat dit overleg binnen deze 
termijn geen resultaat zal opleveren zal het geschil worden voorgelegd 
aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden Nederland 
(Utrecht). 
 
19.4 NedTrain is tevens gerechtigd zich voor spoedeisende 
aangelegenheden te wenden tot de bevoegde voorzieningenrechter in 
kort geding en/of over te gaan tot het nemen van andere direct te 
treffen rechtsmaatregelen, waaronder het (doen) leggen van 
conservatoir beslag.

 


