
 

Algemene Voorwaarden 
Caffero – Event fireworks & special effects 

Dit document dateert van en is geldig vanaf 13 mei 2021. 

Artikel 1 – Definities 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
Aanbod: ieder aanbod van Opdrachtnemer, zowel mondeling als schriftelijk geuit, inhoudende een 
aanbod tot het verrichten van Diensten. 
Algemene Voorwaarden: dit document, inhoudende bepalingen die ten doel hebben de rechten en 
plichten van Opdrachtnemer en Opdrachtgever vast te stellen. 
Diensten: de door Opdrachtnemer te leveren producten en/of diensten die in het Aanbod en/of Opdracht 
zijn vervat. 
Opdracht: een overeenkomst die is ontstaan doordat Opdrachtgever een Aanbod van Opdrachtnemer 
heeft aanvaard.  
Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of particulier die een aanbod doet of waarmee Opdrachtnemer 
contracteert of zal (gaan) contracteren. 
Opdrachtnemer: Caffero GmbH, h.o.d.n. Caffero Event Fireworks, statutair gevestigd te Kleve (Duitsland). 
Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtgever gezamenlijk. 
Schriftelijk: per brief, e-mail, fax of enig andere wijze van communicatie die met het oog op de stand er 
techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.  
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid 
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod en elke Opdracht, waaronder moet 
worden verstaan tussen Partijen, tenzij expliciet schriftelijk hiervan is afgeweken. 
2.2 Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze Algemene 
Voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. Indien enige bepaling van deze 
Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze Algemene 
Voorwaarden onverminderd van kracht. Opdrachtnemer en Opdrachtgever treden in dat geval in overleg, 
met het doel nieuwe bepalingen van zoveel als mogelijk dezelfde strekking ter vervanging van de nietige 
of vernietigde bepalingen overeen te komen. 
2.3 Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt 
de Nederlandse tekst. 
2.4 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit het Aanbod en de Opdracht 
voortkomende overeenkomsten. 
2.5 Met inachtneming van het voorgaande wordt de toepasselijkheid van door Opdrachtgever 
gehanteerde voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten. 
 
Artikel 3 – Het Aanbod 
3.1 Een door Opdrachtnemer uitgebracht Aanbod is te allen tijde vrijblijvend en kan, zolang geen 
aanvaarding heeft plaatsgevonden door Opdrachtgever, door Opdrachtnemer worden herroepen. Indien 
het Aanbod tot stand is gekomen op basis van door Opdrachtgever verstrekte gegevens, zal 
Opdrachtgever in staan voor de juistheid en volledigheid ervan, met uitzondering van evidente typefouten. 
3.2 Een aanbod is 30 dagen geldig vanaf de datum waarop het Aanbod aan Opdrachtgever kenbaar is 
gemaakt.  
3.3 De prijs in het Aanbod genoemd is exclusief btw., tenzij anders aangegeven. 
3.4 Indien zich tussen de aanvaarding van het Aanbod en de uitvoering van de Diensten door 
Opdrachtnemer zich voor Opdrachtnemer (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door 
wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen en/of wijzigingen in de 
prijzen van de benodigde materialen of grondstoffen, is Opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen 
prijs dienovereenkomstig te verhogen. 
 



 

 
 
 
 
 
Artikel 4 – Inschakeling derden 
Indien Opdrachtnemer dit nodig acht, mag Opdrachtnemer de verplichtingen die op hem rusten ter 
uitvoering van de Opdracht door derden laten verrichten. Opdrachtnemer verbindt zich jegens 
Opdrachtgever voor een deugdelijke uitvoering van de Opdracht en zal voor deze in te schakelen derden 
te allen tijde verantwoordelijk blijven. 
 
Artikel 5 – Verplichtingen van de Opdrachtgever 
5.1 Opdrachtgever zorgt voor het tijdig verstrekken van alle informatie die Opdrachtnemer nodig heeft om 
de Opdracht tijdig uit te voeren. De verstrekte informatie is juist en volledig. 
5.2 Opdrachtgever zal zorg dragen dat het alle op hem rustende verplichtingen uitvoert die in de Opdracht 
zijn beschreven. Opdrachtgever zal zorg dragen dat deze verplichtingen deugdelijk, juist en volledig 
worden uitgevoerd. 
5.3 Wanneer Opdrachtgever twijfelt over de wijze van uitvoer van de onder 5.2 genoemde verplichtingen 
pleegt Opdrachtgever voorafgaand overleg met Opdrachtnemer. 
5.4 Wanneer Opdrachtgever niet (tijdig) aan voorgenoemde verplichtingen heeft voldaan of wanneer het 
in de lijn der verwachting ligt dat Opdrachtgever niet meer aan voorgenoemde verplichtingen kan of zal 
voldoen, is Opdrachtnemer naar eigen vrije keuze gerechtigd, zonder dat een voorafgaande 
ingebrekestelling is vereist, de uitvoering van de Opdracht op te schorten, totdat Opdrachtgever wel aan 
zijn verplichtingen heeft voldaan, of de  Opdracht tussentijds te ontbinden.  
5.5 Opdrachtgever zal de kosten en overige gevolgen die voortvloeien uit het niet-nakomen van zijn 
verplichtingen, zoals in dit artikel beschreven, voor zijn rekening en risico nemen. 
5.6 Wanneer een tussentijdse ontbinding op grond van artikel 5.4 wordt ingeroepen, gelden de nader 
overeengekomen bepalingen betreffende annulering.  
 
Artikel 6 – Uitvoeringstermijn 
6.1 Overeengekomen termijnen zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij 
overschrijding van de uitvoeringstermijn dient Opdrachtgever Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te 
stellen en een redelijke termijn te gunnen om alsnog de op hem rustende verplichtingen na te komen, 
alvorens Opdrachtnemer in verzuim komt te verkeren. 
6.2 Indien Opdrachtnemer na de gegunde redelijke termijn in gebreke blijft, is Opdrachtgever gerechtigd 
de Opdracht schriftelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen.  
6.3 Een beëindiging van de Opdracht tast de verplichting van Opdrachtgever niet aan een vergoeding te 
betalen voor eventuele gemaakte kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt voor verplichtingen die wel 
zijn nagekomen en onderdeel uitmaken of voortvloeien uit de Opdracht. 
 
Artikel 7 – Op te volgen instructies 
7.1 Opdrachtgever is verplicht alle (veiligheids)instructies van Opdrachtnemer op te volgen en zal zich 
tevens inspannen dat alle andere aanwezigen zich aan instructies van Opdrachtnemer houden, zulks in 
overeenstemming met de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de Opdracht. 
7.2 Indien Opdrachtnemer en/of enig ander die zich in de buurt van de afsteeklocatie, afsteekplaats of 
veiligheidszone bevindt zich niet houdt aan de (veiligheids)instructies van Opdrachtnemer en/of een 
gevaar vormt voor de omgeving, is Opdrachtgever gerechtigd het vuurwerkevenement zonder 
voorafgaand overlegd te annuleren.  
7.3 Een annulering als hiervoor genoemd, waardoor Opdrachtnemer geen uitvoer 
kan geven aan de Opdracht, wordt niet als niet-nakoming van de Opdracht gezien en door 
Opdrachtgever betaalde vergoedingen hoeven niet door Opdrachtnemer te worden gerestitueerd.  
7.4 De genoemde instructies in dit artikelen kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven dan 
wel in wet- en regelgeving zijn opgenomen, waardoor (expliciete) kennisgeving door Opdrachtnemer aan 
Opdrachtgever niet noodzakelijk is. 



 

 

 

 

Artikel 8 – Wijziging van de Opdracht 
8.1 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is 
om de te leveren Diensten te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de 
Opdracht dienovereenkomstig aanpassen. 
8.2 Indien Partijen overeenkomen dat de Opdracht wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van 
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig 
mogelijk hiervan op de hoogte stellen. 
8.3 Indien de wijziging of aanvulling op de Opdracht financiële en/of kwalitatieve consequenties 
heeft/hebben, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover tevoren inlichten. Indien een vast bedrag is 
overeengekomen zal Opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de 
Opdracht een overschrijding van het reeds overeengekomen bedrag tot gevolg heeft. 
8.4 Opdrachtnemer zal geen extra kosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg 
is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend. 
 
Artikel 9 – Opzegging en annulering 
9.1 Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever kan de Opdracht slechts schriftelijk opzeggen op grond van 
gewichtige redenen als bedoeld in art. 7:408 lid 2 BW. 
9.2 In geval van tussentijdse opzegging op grond van gewichtige redenen door Opdrachtgever is hij een 
naar redelijkheid vast te stellen deel van het verschuldigd (factuur)bedrag, overeenkomstig het bepaalde 
in art. 7:411 BW. 
9.3 Wanneer op basis van de van toepassing zijnde wet- en regelgeving of een besluit door een 
toezichthoudende of handhavende overheidsinstantie geen vuurwerk mag worden ontbrand, kan 
Opdrachtnemer het ontbranden van vuurwerk achterwege laten zonder dat hij hiertoe in gebreke is jegens 
de Opdrachtgever. Opdrachtgever is verplicht 50% van de overeengekomen vergoeding aan 
Opdrachtnemer te betalen. 
9.4 Bij het niet-nakomen door Opdrachtgever van een verplichting jegens Opdrachtnemer als bedoeld in 
artikel 5.4 is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever tussentijds te beëindigen en zal Opdrachtgever 
de volledige overeengekomen vergoeding betalen. 
9.5 Wanneer Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie aan Opdrachtnemer heeft verstrekt als 
bedoeld in artikel 5.1, welke noodzakelijk is voor Opdrachtnemer om de Opdracht uit te voeren, is 
Opdrachtnemer gerechtigd de Opdracht tussentijds te beëindigen en zal Opdrachtgever een vergoeding 
aan Opdrachtnemer betalen. 
9.6 De te betalen vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer, als bedoeld in de artikelen 9.5 en 
9.6, zal binnen 14 dagen na het inroepen van de beëindiging door Opdrachtgever worden voldaan.  De te 
betalen vergoeding door Opdrachtgever is afhankelijk van de datum waarop de ontbinding door 
Opdrachtgever wordt ingeroepen: 

a. bij 24 uur vóór aanvang van de daadwerkelijke ontbranding zal 75% van de overeengekomen 
vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald; 

b. bij 24 tot 72 uur vóór aanvang van de daadwerkelijke ontbranding zal 50% van de 
overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald; 

c. bij 72 tot 168 uur vóór aanvang van de daadwerkelijke ontbranding zal 25% van de 
overeengekomen vergoeding door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald. 

d. vanaf het moment dat de Opdracht is bevestigd door Opdrachtgever tot 168 uur vóór aanvang 
van de daadwerkelijke ontbranding zal 10% van de overeengekomen vergoeding door 
Opdrachtgever aan Opdrachtnemer worden betaald. 

9.7 Opdrachtgever is gerechtigd zonder opgave van reden de Opdracht met Opdrachtnemer schriftelijk en 
met onmiddellijk ingang te beëindigen. Wanneer Opdrachtgever deze onmiddellijke beëindiging inroept, 
zal Opdrachtgever een vergoeding aan Opdrachtnemer betalen. 



 

 
 
 
 
 
 
9.8 In afwijking van hetgeen in artikel 9.6 van deze Algemene Voorwaarden is beschreven, is 
Opdrachtgever gerechtigd de ten uitvoer legging van de Opdracht door Opdrachtnemer te verzetten, 
indien zich een omstandigheid voordoet die door een ter zake kundige instantie wordt geclassificeerd als 
“pandemie” (bijv. COVID-19) en deze instantie of een andere ter zake kundige instantie richtlijnen, regels 
en/of voorschriften afgekondigd die ertoe leiden dat de Opdracht niet ten uitvoer kan worden gebracht 
door Opdrachtnemer. In een dergelijk geval is Opdrachtgever niet verplicht tot het betalen van 
(annulerings)kosten aan Opdrachtnemer, op voorwaarde dat Opdrachtnemer de Opdracht (alsnog) 
binnen 12 maanden mag uitvoeren, te rekenen vanaf de initiële tenuitvoerleggingsdatum uit de (eerste) 
Opdracht. Partijen komen samen overeen op welke (nieuwe) datum de Opdracht wordt uitgevoerd. 
9.9 In geval Opdrachtgever besluit de ten uitvoer legging van de Opdracht niet te verzetten, zoals bedoeld 
in artikel 9.8 van deze Algemene Voorwaarden, is ze gerechtigd de (annulerings)kosten te betalen als in 
artikel 9.6 van deze Algemene Voorwaarden beschreven. Opdrachtgever zal verder de 
(annulerings)kosten ook betalen in geval de show wordt verzet, maar een nieuwe ten uitvoer legging van 
de Opdracht door Opdrachtnemer (nog steeds) niet mogelijk is. 

Artikel 10 – Ontbinding van de Opdracht 
10.1 Vorderingen van Opdrachtnemer op Opdrachtgever zijn onmiddellijk en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling opeisbaar in de volgende niet-limitatief genoemde gevallen:   

a. indien na het sluiten van de Opdracht aan Opdrachtnemer omstandigheden ter kennis zijn 
gekomen die Opdrachtnemer goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn 
verplichtingen zal voldoen; 

b. indien Opdrachtnemer Opdrachtgever bij het sluiten van de Opdracht gevraagd heeft zekerheid 
te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;  

c. bij faillissement, surseance van betaling of indien de Opdrachtgever is toegelaten tot de WSNP.  
10.2 In de onder artikel 10 lid 1 genoemde gevallen is Opdrachtnemer bevoegd de verdere uitvoering van de 
Opdracht op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Opdracht over te gaan, één en ander 
onverminderd het recht van Opdrachtnemer schadevergoeding te vorderen. 
10.3 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan 
Opdrachtnemer zich bij de uitvoering van de Opdracht bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien 
aard zijn dat de uitvoering van de Opdracht onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig 
kostbaar wordt, dat naleving van de Opdracht in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is 
Opdrachtnemer bevoegd de Opdracht te ontbinden. 
 
Artikel 11 – Overmacht 
11.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Opdrachtgever indien 
hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet 
en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop 
Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn 
verplichtingen na te komen. Een pandemie en de uit de pandemie volgende richtlijnen, regels en/of 
voorschriften van een daartoe ter zake kundige instantie, als bedoeld in artikel 9.8 van deze Algemene 
Voorwaarden, die uitvoering van de Opdracht door Opdrachtnemer onmogelijk maken, worden tevens als 
overmacht gekwalificeerd. 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
11.2 In ieder geval, doch niet uitsluitend, is als overmacht te beschouwen: stakingen in andere bedrijven dan 
die van Opdrachtnemer stakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer, een algemeen gebrek aan voor het 
tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare 
stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Opdrachtnemer afhankelijk is en algemene 
vervoersproblemen, bijvoorbeeld veroorzaakt door weer en/of verkeer.  
11.3 Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die 
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer een op hem rustende verbintenis had 
moeten nakomen.  
11.4 Indien Opdrachtnemer voor het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft 
voldaan, of als gevolg van overmacht slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij 
gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever 
gehouden deze factuur te voldoen binnen de termijn als beschreven in artikel 12.1. 
 
Artikel 12 – Betaling van de vergoeding 
12.1 10% van de overeengekomen vergoeding dient bij opdracht door Opdrachtgever te worden voldaan 
aan Opdrachtnemer en de overige 90% van de overeengekomen vergoeding moet uiterlijk 168 uur voor 
aanvang van de daadwerkelijke ontbranding op de rekening van Opdrachtnemer zijn bijgeschreven. In 
beide gevallen geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf factuurdatum, tenzij anders 
overeengekomen. Blijft betaling achterwege dan is Opdrachtgever na het verstrijken van 14 dagen vanaf 
de factuurdatum zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.  
12.2 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle 
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs 
al vermeldt de Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.  
12.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.  
12.4 Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, 
dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van 
Opdrachtgever.  
12.5 Indien Opdrachtnemer zich gedwongen ziet invorderingsmaatregelen te treffen tegen een 
Opdrachtgever, die in verzuim is, komen alle invorderingskosten, zowel de buitengerechtelijke als de 
gerechtelijke, volledig ten laste van die Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten worden 
gesteld op 15 % van het factuurbedrag met een minimum van € 150,-. 
12.6 Het is mogelijk dat Opdrachtgever, al dan niet tegen betaling, een annuleringsclausule met 
Opdrachtnemer is overeengekomen. In dat geval is Opdrachtgever gerechtigd tot 8 uur voor het 
daadwerkelijk tot ontbranding brengen van vuurwerk het vuurwerkevenement kosteloos te annuleren. 
Indien Opdrachtnemer en Opdrachtgever niet expliciet een annuleringsclausule zijn overeengekomen, 
gelden onverkort de (annulerings)bepalingen die in deze Algemene Voorwaarden zijn beschreven. 
 
Artikel 13 – Aansprakelijkheid 
13.1 Buiten de expliciet overeengekomen of door Opdrachtnemer gegeven garanties, aanvaardt 
Opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid en zal Opdrachtgever Opdrachtnemer ook niet 
aansprakelijk stellen. 
13.2 Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor 
gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of 
personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten. 
13.3 Partijen nemen alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade wanneer 
hij de op hun rustende verplichtingen krachtens de Opdracht uitvoeren. 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
13.4 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het 
bedrag dat door zijn assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet 
uitkeert of de schade niet onder een door de gebruiker gesloten verzekering valt, is de 
schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de Diensten 
13.5 Uiterlijk binnen 3 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden 
schade, moet Opdrachtgever Opdrachtnemer hiervoor aanspreken. 
13.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk en Opdrachtgever kan geen beroep doen op de toepasselijke 
garantie, indien de schade is ontstaan door: 

a. ondeskundig gebruik, handelen in strijd met de door/namens Opdrachtnemer verstrekte 
instructies, adviezen, aanwijzingen, e.d.; 

b. gebrekkige zaken die door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer ter beschikking zijn gesteld; 
c. fouten of onvolledigheden in de door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte 

informatie; 
d. aanwijzingen of instructies van/namens Opdrachtnemer; 
e. een keuze van Opdrachtgever die afwijkt van wat Opdrachtnemer adviseerde en/of gebruikelijk is; 
f. werkzaamheden of bewerkingen door Opdrachtgever aan het door Opdrachtnemer te leveren 

zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer. 
13.7 Opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit 
voortvloeiende schade en vrijwaart Opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden. 
13.8 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te 
wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Opdrachtnemer, een door hem ingeschakelde derde 
of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen 
zal Opdrachtnemer Opdrachtgever vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden. 
 
Artikel 14 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
14.1 Op de tussen Partijen overeengekomen Opdracht is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
14.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 
14.3 In afwijking van de wettelijke regels, voor zover niet in strijd met dwingend recht, zal elk geschil tussen 
Partijen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Den Bosch. 


