
 

Algemene voorwaarden Reuvers transport B.V. 

 

Artikel 1 – algemeen en definities 

1.1. Door het sluiten van een overeenkomst met Reuvers transport B.V. (hierna: Reuvers) aanvaardt 

de Opdrachtgever de algemene voorwaarden van Reuvers en de daarmee verbonden zijnde andere 

algemene voorwaarden. Indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is 

gecontracteerd, zijn deze algemene voorwaarden ook op komende offertes en overeenkomsten van 

toepassing.  

 

1.2. Tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen zijn deze voorwaarden van 

toepassing op al onze offertes en/of door ons met onze opdrachtgevers gesloten overeenkomsten, 

waarbij wij (opdrachtnemer) ons verplichten tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen 

en/of distribueren van goederen, het assembleren, verpakken en controleren van goederen, het 

verlenen van bemiddeling, het opslaan van goederen, het leveren danwel verhuren van roerende en 

onroerende goederen danwel tot welke andersoortige prestatie ook. 

 

1.3. Voorwaarden van onze opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders door ons is 

bepaald, niet van toepassing op de in lid 2 vermelde offertes en overeenkomsten. 

 

1.4. Onder “opdrachtgever” wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts) persoon, die met 

Reuvers een overeenkomst heeft afgesloten danwel wenst af te sluiten en behalve deze, diens 

vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen). Onder 

‘’huurder’’ wordt verstaan iedere (rechts) persoon, die met Reuvers een huurovereenkomst heeft 

afgesloten.  

 

1.5. Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, 

danwel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast 

deze voorwaarden mede de navolgende of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende 

bedrijfstak algemeen gebruikelijke standaard voorwaarden en regelingen, voorzover van die 

voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken, te 

weten: 

a. Op overeenkomsten betreffende vervoer over de weg zijn van toepassing de Algemene 

Vervoercondities (AVC) steeds zoals de laatst gedeponeerde versie ter griffie van de rechtbank te 

Amsterdam en Rotterdam. 

b. Op overeenkomsten betreffende exceptioneel transport zijn van toepassing de Algemene 

Voorwaarden voor Exceptioneel Transport (AVET).  

c. Grensoverschrijdend wegvervoer geschiedt conform het CMR-verdrag en in aanvulling daarop 

voornoemde AVC en/of AVET.  

 

1.6. De volledige AVC- en AVET-voorwaarden en het CMR-verdrag worden op aanvraag kosteloos 

toegezonden en liggen ter inzage bij Reuvers te Dreumel. 

 

1.7. Alle bedragen genoemd in deze algemene voorwaarden zijn exclusief BTW.  

 

1.8. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of 

gedeeltelijk nietig blijken te zijn, of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze Algemene 

Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 

 



 

1.9. Op alle rechtshandelingen tussen Opdrachtgever en Reuvers is Nederlands recht van toepassing.  

 

1.10. Geschillen tussen partijen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter.  

 

Artikel 2 – Offerte 

2.1. Alle door Reuvers uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend. 

 

2.2. Een offerte is geldig tot 30 dagen na dagtekening. 

 

2.3. Een offerte dient schriftelijk geaccepteerd te worden.  

 

Artikel 3 – betaling en betalingscondities 

3.1. De financiële status van Opdrachtgever kan door Reuvers vooraf worden gecontroleerd. Aan de 

hand van de uitkomsten hiervan kan Reuvers om een vooruitbetaling vragen of betaling à contant 

aan de chauffeur verlangen. 

 

3.2. Indien Reuvers geen vooruitbetaling vraagt en levering op rekening door Reuvers wordt 

toegestaan, dient betaling van de factuur te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum 

(losdatum), tenzij expliciet een andere termijn is overeengekomen.  

 

3.3. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. 

Opdrachtgever is dan de op hem toepasselijke wettelijke (handels)rente verschuldigd over het 

openstaande bedrag. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te 

vergoeden, welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.  

3.4. Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de 

verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van 

de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de 

opdrachtgever anders vermeld.  

3.6. Enige opschorting van betaling is niet toegestaan.  

 

3.7. Indien is overeengekomen dat het transport plaatsvindt à contant of bij vooruitbetaling en geen 

van beide heeft plaatsgevonden bij aflevering, dan heeft Opdrachtgever twee keuzes: 

a. Lossing vindt plaats nadat is betaald, waarbij Opdrachtgever tevens dient te vergoeden de extra 

wachttijd tegen een tarief à € 75 ,- per uur;  

b. Opdrachtgever geeft opdracht dat de lading wordt gebracht naar Dreumel waarna een tweede 

transport wordt ingepland, hetgeen pas wordt uitgevoerd nadat het eerste en tweede transport zijn 

voldaan. Kosten voor stallingskosten en kraankosten zullen hierbij worden doorberekend. 

 

Artikel 4 – Prijzen 

4.1. De prijzen van Reuvers zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen e.d. die gelden op de datum 

van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties en zijn 

behoudens anders vermeld exclusief omzetbelasting zowel Nederlandse als buitenlandse. Bij 

wijziging van één of meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch 

dienovereenkomstig en zijn bindend, ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten, met dien 

verstande dat als de prijzen zich wijzigen binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, 

aan Opdrachtgever het recht toekomt de overeenkomst te ontbinden. Eén en ander tenzij 

uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij een beroep op ontbinding van de overeenkomst 



 

vanwege de doorberekening van hogere kosten is Opdrachtgever gehouden tot vergoeding van reeds 

door Reuvers gemaakte externe kosten ten behoeve van de uitvoering van deze overeenkomst. 

 

Artikel 5 – annulering van de overeenkomst 

5.1. Bij annulering van de overeenkomst is Opdrachtgever verplicht alle reeds gemaakte kosten aan 

Reuvers te vergoeden. Indien annulering plaatsvindt binnen 3 keer 24 uur voor het tijdstip van de 

aanvang is Opdrachtgever 30% van het afgesproken offertetarief verschuldigd. Reuvers behoudt zich 

het recht voor om van dit recht af te zien in noodsituaties, welke ter beoordeling zijn van Reuvers. 

 

5.2. Uitstel van het transport kan alleen in overleg en met toestemming van Reuvers.  

 

5.3. Reuvers brengt Opdrachtgever 70% van het overeengekomen offertetarief in rekening indien:  

a. De lading niet beschikbaar is op de afgesproken tijd;  

b. De afmetingen van de lading afwijken van de opgegeven afmetingen en het transport hierdoor 

niet uitgevoerd kan worden. 

 

TRANSPORT 

 

Artikel 6 – Verantwoordelijkheden opdrachtgever / Laden en lossen 

6.1. Het offertetarief is geldig voor de door Opdrachtgever opgegeven afmetingen, gewicht en 

bijzonderheden. Indien en voor zover deze gegevens niet correct zijn opgegeven en hoger uitvallen 

zullen alle daarmee samenhangende kosten, zoals het verzorgen van een andere passende trailer, 

worden doorberekend inclusief boetes voor vergunningen die niet toereikend zijn. 

 

6.2. Laad- en loslocatie dienen goed bereik- en berijdbaar te zijn voor het in te zetten materieel. 

Indien en voor zover de laad- en loslocatie niet goed bereikbaar en berijdbaar blijken te zijn wordt in 

overleg met Opdrachtgever naar een alternatieve oplossing gezocht. Indien dit leidt tot extra kosten 

dan zullen deze in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. 

 

6.3. Indien de Opdrachtgever goederen ten vervoer aanbiedt en deze goederen niet door Reuvers 

zijn beladen, is Reuvers niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van de wijze van 

belading.  

 

6.4. Indien de Opdrachtgever goederen ten vervoer aanbiedt en zodanig verpakt zijn, dat controle op 

stukstal en/of de inhoud niet mogelijk is, is Reuvers niet gebonden aan het aantal en/of de inhoud 

zoals deze is opgegeven door de Opdrachtgever en/of vermeld is op de vrachtbrief.  

 

6.5. Indien bij belading door Reuvers geen controle mogelijk is en/of door controle het vervoer 

aanmerkelijk zal worden vertraagd, één en ander ter beoordeling van Reuvers , is Reuvers niet 

gebonden aan het stukstal en/of staat van de lading en/of inhoud, zoals opgegeven door de 

Opdrachtgever en/of is vermeld in de vrachtbrief. 

 

Artikel 7 – aansprakelijkheid bij transport 

7.1. Reuvers is aansprakelijk op basis van de AVC- en AVET-voorwaarden dan wel CMR verdrag.  

 

7.2. Indien Opdrachtgever de dekking onder AVC- dan wel CMR-voorwaarden onvoldoende vindt dan 

kan door Opdrachtgever zelf een aanvullende goederentransportverzekering worden afgesloten.  

 



 

7.3. Reuvers is niet aansprakelijk voor schade en kosten, anders dan ten gevolge van opzet of grove 

schuld van Reuvers, hoe ook genaamd en ontstaan indien een Opdrachtgever, danwel enige derde, al 

dan niet tegen vergoeding:  

a. Gebruik maakt van materieel van Reuvers; 

b. Reuvers heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel 

uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en Reuvers terzake volgens 

instructies gegeven door of vanwege de Opdrachtgever en/of die andere derde heeft gehandeld;  

c. Goederen stalt of parkeert op het terrein van Reuvers.  

 

7.4. Reuvers is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade 

en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn 

geschied, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van 

opzet danwel met opzet gelijk te stellen grove fouten van Reuvers.  

 

7.5. Reuvers bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke Reuvers ter afwering 

van haar eigen aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever, danwel enige derde kan inroepen, mede 

ten behoeve van haar ondergeschikten en de niet ondergeschikten voor wier gedragingen Reuvers 

ingevolge de wet aansprakelijk zou zijn.  

 

Artikel 8 - Pandrechten 

8.1. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 23 en 24 AVC geschiedt bij niet-voldoening van de 

vordering de verkoop van het vuistpand op de bij de wet bepaalde wijze of, indien daaromtrent 

overeenstemming bestaat, onderhands.  

 

8.2. Reuvers kan het vuistpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te door 

beoordeling van Reuvers staande andere gelijkwaardige zekerheid.  

 

8.3. De Opdrachtgever kan zich nimmer tegenover Reuvers beroepen op hem ten aanzien van vorige 

opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling. 

 

Artikel 9 – Douaneformaliteiten bij internationaal transport 

9.1. Afhandeling van douaneformaliteiten door Reuvers verzorgd, geschiedt voor rekening en risico 

van Opdrachtgever. Reuvers is slechts aansprakelijk voor kosten en schaden voortvloeiend uit een 

onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, indien Opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van 

opzet of grove schuld onzerzijds.  

 

9.2. Opdrachtgever vrijwaart Reuvers te allen tijde voor aanspraken, aan Reuvers of Opdrachtgever 

opgelegd, van overheidswege ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op goederen 

waarvan de douaneformaliteiten door Reuvers in opdracht van Opdrachtgever worden verzorgd, 

tenzij Opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds. 

 

VERHUUR  

 

Artikel 10 – Verplichting Reuvers 

10.1. Reuvers verplicht zich bij aanvang van de huurovereenkomst een in goede staat verkerend goed 

ter beschikking te stellen van de huurder. 

 

 



 

Artikel 11 – Verplichtingen huurder 

11.1. Huurder is verplicht bij in ontvangstneming van de goederen deze te onderzoeken op 

mankementen en gebreken. Indien huurder geen schriftelijke bemerkingen maakt bij in ontvangst 

name met betrekking tot de staat van de goederen, wordt hij geacht deze goederen in goede staat te 

hebben ontvangen. 

 

11.2. Huurder is gehouden het gehuurde goed bij afloop van de huurovereenkomst in dezelfde staat 

te retourneren als waarin het goed zich bij aanvang van de huurovereenkomst bevond. Hiervan 

uitgezonderd is slijtage volgend uit normaal gebruik waartoe het goed naar zijn aard is bestemd. 

Indien het gehuurde in andere staat door Reuvers wordt terugontvangen dan die waarin het ter 

beschikking is gesteld is huurder verplicht de waardevermindering/schade van het gehuurde aan 

Reuvers te vergoeden en wel op eerste verzoek. 

 

11.3. Het is huurder verboden het gehuurde uit handen te geven aan derden, met uitzondering van 

bij hem in dienst zijnde werknemers, het te verhuren, in pand te geven en/of te vervreemden. 

 

11.4. Eventueel noodzakelijke vergunningen voor het gebruik van het gehuurde zullen door huurder 

worden verzorgd. Bij het ontbreken van (een) noodzakelijke vergunning(en) vrijwaart huurder 

Reuvers terzake van navorderingen en/of (schade) claims voortvloeiend uit het ontbreken van deze 

vergunningen(en). 

 

11.5. Huurder is verplicht schade, vermissing, verlies, diefstal, beslaglegging en/of vorderingen van 

derden onverwijld, doch binnen 24 uur, te melden aan Reuvers nadat enig voorval heeft 

plaatsgevonden. 

 

11.6. De huurder is verantwoordelijk voor het dagelijks preventief onderhoud, gebruik van juiste 

smeermiddelen en brandstoffen gedurende de hele periode dat een huurobject in zijn bezit is. 

 

11.7. De huurder is nimmer gerechtigd om veranderingen aan het huurobject aan te brengen, dan 

wel zelf reparaties te verrichten, behoudens op grond van door Reuvers gegeven uitdrukkelijke 

toestemming. 

 

11.8. De huurder is verplicht het huurobject voor de juiste bestemming te gebruiken en als een goed 

huisvader te verzorgen, waarbij de bedieningsvoorschriften, die aan de Huurder bij aflevering van het 

object zijn overhandigd of uitgelegd, in acht genomen dienen te worden. 

 

11.9. Het is verboden om het huurobject buiten Nederland te brengen en/of gebruiken zonder 

schriftelijke en voorafgaande goedkeuring van Reuvers. 

 

Artikel 12 – Vervoer, afhalen, levertijd 

12.1. Indien Reuvers zich tegenover Huurder heeft verplicht het gehuurde materiaal bij de Huurder 

te bezorgen, zal Reuvers ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen 

leveringstermijn te houden. Niet nakomen van de levertijd door Reuvers kan echter nooit aanspraak 

doen geven op schadeloosstelling, ook niet na eventuele ingebrekestelling door Huurder. 

 

12.2. Over dagen gedurende welke Reuvers niet in staat is het gehuurde materiaal ter beschikking te 

stellen aan de Huurder, is aan Reuvers geen huur verschuldigd. 

 



 

12.3. Indien aflevering op verzoek van de Huurder wordt uitgesteld is Reuvers bevoegd de 

overeengekomen huur door te berekenen, hetzij de overeenkomst te ontbinden. 

 

12.4. Het afleveren en ophalen van het huurobject door Reuvers, indien zo is overeengekomen, 

geschiedt op het door de Huurder opgegeven adres, welke goed bereikbaar dient te zijn voor het 

benodigde transportmiddel, op de begane grond binnen of buiten. Projectverplaatsingen van 

huurobjecten dienen schriftelijk te worden gemeld. Eventuele meerkosten als gevolg van extra 

benodigde laad- of lostijd komen voor rekening Huurder. 

 

12.5. De Huurder dient ervoor te zorgen dat een daartoe bevoegde persoon gedurende de 

afgesproken leveringsdag aanwezig is voor de inontvangstneming van de gehuurde zaken. Indien bij 

levering niemand aanwezig is heeft Reuvers het recht om het gehuurde mee terug te nemen. 

Eventuele meerkosten als gevolg hiervan zijn voor rekening Huurder. 

 

12.6. Het huurobject dient direct bij ontvangst te worden gecontroleerd door de Huurder. Reclames  

moeten op de dag van aflevering schriftelijk worden gemeld. Na ingebruikname worden geen 

reclames meer geaccepteerd. 

 

12.7. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Reuvers bij beëindiging van de overeenkomst het 

gehuurde materiaal bij de Huurder zal ophalen, dient de Huurder een opzegtermijn van ten minste 

24 uur in acht te nemen op werkdagen, waarbij voor het weekend een opzegtermijn van 3 x 24 uur 

dient te worden aangehouden. 

 

12.8. Huurder verplicht zich de gehuurde materialen op gelijke locatie neer te zetten als gelost. 

 

12.9. Reuvers heeft het recht, zonder Huurder op de hoogte te stellen, om het huurobject te ruilen 

door gelijkwaardig materieel, zonder dat de Huurder enig recht op schadevergoeding heeft. 

 

Artikel 13 - huurperiode 

13.1. Alle dagen gedurende welke de huurder het gehuurde in zijn bezit heeft, inclusief de dagen van 

afhalen en terugbezorgen, zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen worden in 

rekening gebracht. Op zondagen en wettelijk erkende feestdagen zal het materiaal door Reuvers niet 

worden aangenomen. Een gedeelte van één dag geldt hierbij als één gehele dag. 

 

13.2. Huurder dient het huurobject uiterlijk op de dag en het tijdstip dat de overeenkomst eindigt te 

retourneren, tenzij tijdig voordien schriftelijk is overeengekomen dat de overeenkomst verlengd 

wordt. Indien de overeengekomen huurperiode is geëindigd en het gehuurde niet is terugbezorgd, 

zal naar keuze van Reuvers, zonder dat deze daar mondeling of schriftelijk melding van behoeft te 

maken, de huurperiode telkens met één dag verlengd worden, danwel zal Reuvers de goederen 

onverwijld weer tot zich nemen. 

 

13.3. De huurperiode eindigt nadat Reuvers het huurobject heeft ingenomen, d.m.v. inspectie en 

akkoord bevinding door het ondertekenen van een retourbon of einde huurbon door de huurder en 

Reuvers. Het huurobject onbeheerd afmelden en achterlaten op de werkplek of in of bij één van de 

vestigingen van Reuvers wordt niet geaccepteerd en geldt niet als einde huurperiode. 

 

 

 



 

Artikel 14 – huurprijs en betaling 

14.1. Brandstof voor verhuurde machines, werktuigen en/of vrachtwagens is niet in de huurprijs 

begrepen. 

 

14.2. Indien huurder in gebreke is, de huurpenningen, welke hij aan Reuvers verschuldigd is, te 

voldoen is Reuvers, zonder dat enige in gebreke stelling is vereist gerechtigd het gehuurde uit de 

macht van huurder te nemen. De hieraan verbonden kosten komen voor rekening van huurder. 

 

Artikel 15 - Aansprakelijkheid 

15.1. De Huurder en de persoon die het huurobject laat afhalen of de huurovereenkomst tekent, 

blijft te allen tijde verantwoordelijk en dus aansprakelijk voor het huurobject en het betalen van de 

huurpenningen en eventuele bijkomende kosten. 

 

15.2. Reuvers is nimmer aansprakelijk voor schade en/of lichamelijk letsel dat is ontstaan door 

gebruik van de gehuurde artikelen. Herstel van schade door verkeerd gebruik, onachtzaamheid, 

onzorgvuldigheid en of vernieling door huurder wordt in rekening gebracht aan huurder en/of 

eventueel verrekend met de waarborgsom. Huurder vrijwaart Reuvers van aanspraken van derden 

ter zake gedaan. Dit tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Reuvers. 

 

15.3. Reuvers is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de klant door welke oorzaak dan 

ook. Onkosten of schade bij stagnatie  van werk door uitvallen van het gehuurde kunnen niet op 

Reuvers verhaald worden. Huurder dient zich zo nodig hiervoor zelf te verzekeren. 

 

15.4. Reuvers is evenmin aansprakelijk voor fouten van personeel van Reuvers, danwel van personen 

die door Reuvers worden ingeschakeld in het kader van de uitvoering van de huurovereenkomst. Dit 

tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van Reuvers. 

 

15.5. Reuvers is op geen enkele wijze aansprakelijk voor fouten of gebreken in door derden of 

Huurder ter beschikking gestelde gegevens. 

 

15.6. Aansprakelijkheid voor schade van materieel aan derden gedurende, tijdens of na reparatie, 

keuring, (de) montage, opslag, onderhoud of verblijf, etc. is uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

15.7. Reuvers aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onheil van buitenaf, bijvoorbeeld 

waterschade t.g.v. lekkage van huurobject, zoals bijvoorbeeld bij huur van opslag/zeecontainers, 

auto’s, schaftwagens, e.d. 

 

Artikel 16 – Annulering, opschorting en ontbinding 

16.1. Reuvers behoudt altijd het recht nakoming te eisen bij annulering van de overeenkomst door 

de opdrachtgever ten gevolge van welke oorzaak dan ook. 

 

16.2. Reuvers is gerechtigd alle tot dan gemaakte kosten in rekening te brengen, alsmede een 

percentage van 25% van het bedrag, dat met de overeenkomst is gemoeid ter zake van winstderving, 

indien Reuvers de annulering accepteert. 

 

16.3. Indien de huurder niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor hem 

uit de gesloten overeenkomst voortvloeien, dan wel indien hiervoor gegronde vrees bestaat, is 

Reuvers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met een redelijke termijn op te schorten of 



 

de overeenkomst te ontbinden zonder enige vorm van aansprakelijkheid in de ruimste zin van het 

woord. Ook in geval van faillissement, surseance van betaling van de Huurder of bij stillegging, 

verkoop of liquidatie van Huurders bedrijf, is Reuvers gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst 

met een redelijke termijn op te schorten, dan wel te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid, in de 

ruimste zin van het woord. 

 

16.4. De Huurder is in het geval van ontbinding alle oorspronkelijke huurtermijnen verschuldigd, 

onverminderd het recht van Reuvers op volledige schadevergoeding. Deze huurtermijnen zijn dan 

ook direct opeisbaar, alsmede buitengerechtelijke kosten van Reuvers. 

 

 

 


