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NL - BEPERKING VAN DE WEDERZIJDSE AANSPRAKELIJKHEID

Partijen verklaren volmondige en professioneel evenwaardige handelspartners te zijn.  Ze verklaren  uit vrije wil en in wederzijds 
respect tot contractvorming te zijn gekomen.

Tegen die achtergrond beslissen ze, ter zake en ter gelegenheid van de uitvoering van deze overeenkomst, de wederzijdse aan-
sprakelijkheid te beperken.

Onder geen enkele voorwaarde, en ook al zou op andere plaatsen in het contract enige andersluidende voorziening zijn gemaakt, 
zullen partijen jegens elkaar aansprakelijk zijn voor eender welke schade die de hier afgesproken en enige limiet van 5 miljoen € 
zou overschrijden.

Dit bedrag omvat ook de eventuele aanspraken of vorderingen van hun aangestelden, opdrachtnemers, onderaannemers en 
andere handelspartners waarop ze zich beroepen of die ze onder hun controle en verantwoordelijkheid hebben.  In de mate dat 
ze genoemde limiet zouden overschrijden, zullen partijen elkaar daarvoor vrijwaren.  Ze zullen daartoe aan de betrokken partijen 
een afstand van verhaal opleggen.

Partijen maken uitzondering voor:

• Het geval waarin een partij zich schuldig zou maken aan een aangetoonde, opzettelijke of zwaarwichtige fout of nalatigheid
die met opzet gelijk kunnen gesteld worden.  In dat geval kan die partij zich niet op hoger genoemde beperking beroepen en 
is haar aansprakelijkheid onbeperkt,

• De immateriële schade die niet het gevolg is van een materiële schade.  Partijen verklaren de wederzijdse aansprakelijkheid
voor deze louter financiële en zuiver immateriële schade te beperken tot 1 miljoen €.

Definities:

• Onder “schade” begrijpen partijen:
• Zowel uit hoofde van contractuele als uit hoofde van extracontractuele aansprakelijkheid,
• Zowel rechtstreekse als onrechtstreekse schade.

• Onder lichamelijke schade wordt verstaan: letsel aan of aantasting van de fysische integriteit (al dan niet met de dood tot
gevolg) en de financiële en morele gevolgen ervan,

• Onder materiële schade wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verlies van goederen, inbegrepen dieren,
• onder immateriële schade wordt verstaan: andere schade dan de hiervoor omschreven schade die zou kunnen voortvloeien

uit de gebruiksderving van een goed of een recht zoals bijv. genotderving, werkloosheid, productiestilstand, winstderving en
ander financieel nadeel.
Partijen onderscheiden daarbij:
• De immateriële schade die geen gevolgschade is (of de zuiver immateriële schade):

de immateriële schade die niet het gevolg is van lichamelijke schade of materiële schade,
• De immateriële schade die gevolgschade is (of de immateriële gevolgschade):

de immateriële schade die het gevolg is van lichamelijke of materiële schade.


