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OVEREENKOMST VAN VERLEGDE VERANTWOORDELIJKHEID / AANSPRAKELIJKHEID
Afgesloten tussen;

De Borduurshop BV
Virulyweg 29d 7602rg te Almelo
[Hierna te noemen opdrachtnemer]

en

Naam opdrachtgever:

______________________________

Vestigingsadres & plaats:

______________________________
______________________________

Vertegenwoordigd door:

______________________________

[Hierna te noemen opdrachtgever / afnemer]

Paraaf

Paraaf

Inleiding

Door ESD ( Electro Static Discharge) kleding & textiel, brandwerende kleding & textiel en andere ISO
en/of EN genormeerde en/of gefabriceerde en gecertificeerde producten te, bedrukken, te borduren
en/of op andere wijze aanpassen / wijzigen / veranderen, verliest het de certificering.
Sommige EDS kleding is daarnaast niet enkel antistatisch, maar ook brandwerend. Backing vlies
(noodzakelijk voor borduren) is echter niet brandwerend.
De mate van brandwerendheid van kleding en textiel wordt door met naald en draad het product te
bewerken en/of door gebruik van niet brandwerende garens, backingvlies, inkt, verf of andere borduur
en bedrukkingstechnieken en/of materialen, uiteraard gecompromitteerd.

Het advies van certificeringbureaus, leveranciers van garen en bedrukkingsmaterialen en de
Borduurshop BV, is daarom, dergelijke producten niet te veranderen, aanpassen / wijzigen, te
borduren of te bedrukken.

Kennisgeving
De Borduurshop BV verwijst hierbij expliciet naar artikel 12, “vrijwaring”, in haar algemene
voorwaarden;

Vrijwaring

12.1 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken van derden verband houdend met of
voortvloeiende uit diens gebruik van de door De Borduurshop BV geleverde goederen, tenzij de
aanspraken betrekking hebben op gebreken in de geleverde goederen en/of het gevolg zijn van opzet
of grove schuld van De Borduurshop BV

12.2 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken van derden verband houdend met of
voortvloeiende uit hetgeen De Borduurshop BV op aanwijzing of instructie van Afnemer heeft
vervaardigd, dan wel op goederen heeft aangebracht.

12.3 Afnemer vrijwaart De Borduurshop BV voor alle aanspraken van derden verband houdend met of
voortvloeiende uit gebruik van een door Afnemer bepaald of ter beschikking gesteld ontwerp,
specificatie of materiaal.

Paraaf

Paraaf

Opdrachtgever en opdrachtnemer verklaren te zijn overeengekomen als volgt:
1. Opdrachtgever heeft kennis genomen van hetgeen onder “Inleiding” hierboven wordt vermeld
en geadviseerd.
2. Opdrachtgever verklaart kennis te hebben genomen van hetgeen onder kennisgeving,
hierboven, (artikel 12) expliciet wordt vermeld. .
3. Opdrachtnemer is door opdrachtgever geïnformeerd m.b.t. de certificering en normering en
zal daarom voor zover en indien mogelijk, bij het in opdracht van opdrachtgever, volgens
overeengekomen opdracht veranderen, wijzigen aanpassen van de kleding en/of textiel, voor
zover mogelijk rekening houden met deze certificering en/of normering en naar eer en
geweten en voor zover mogelijk, technieken gebruiken welke schade, of ongevallen kunnen
voorkomen danwel beperken.
4. Opdrachtgever accepteert door ondertekening van dit document de verlegging van de
verantwoordelijkheid/aansprakelijkheid m.b.t. het mogelijk verlies van certificering, normering
en eventuele schade welke door verandering, aanpassing en/of wijziging van het product
ontstaan
5. Opdrachtgever verklaart hiermee akkoord te geven voor het borduren, bedrukken of op
andere wijze (zoals schriftelijk en/of per mail overeengekomen) veranderen, aanpassen /
wijzigen door de Borduurshop van genormeerde textiel / kleding.

Aldus opgemaakt en voor akkoord ondertekend door zowel opdrachtnemer alsook
opdrachtgever;
Opdrachtnemer

Opdrachtgever

Te dezer zake rechtsgeldig

Te dezer zake rechtsgeldig

vertegenwoordigd door:

vertegenwoordigd door:

Ronald B.G. Lubach

_____________________________

Functie: Directeur

Functie: ______________________

_____________________________

_____________________________

[Handtekening]

[Handtekening]

Datum: 9-1-2021

datum: _______________________

Plaats: Almelo

Plaats: _______________________
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