
Aanmelden RouteProgrammaInleiding 

NB. Wegens overweldigende belangstelling 

wordt deze workshop herhaald!



Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches
Praktijkworkshop over contracteren, verkoop- of leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, zaken doen in het buitenland, etc.

Het is voor ondernemers binnen de technologiebranches belangrijk te weten 
hoe overeenkomsten (of contracten) hun business kunnen ondersteunen en aan 
welke wettelijke regels moet worden voldaan. In deze workshop wordt vanuit 
ondernemersperspectief antwoord gegeven op praktische vragen en onderwerpen 
waarmee een onderneming geconfronteerd kan worden bij het afsluiten, uitvoeren 
of beëindigen van overeenkomsten.
 
Tijdens deze workshop, onder leiding van advocaat Frank Meijers, sluiten de te 
behandelen onderwerpen zoveel mogelijk aan bij de herziene voorwaarden. Na de 
workshop kunt u het geleerde daarom direct in de praktijk toepassen.
 
Uitgebreid wordt stilgestaan bij:
- de totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst
- de ‘battle of the forms’ (verkoop- versus inkoopvoorwaarden)
- hoe om te gaan met inkopers van grote ondernemingen
- aansprakelijkheid en schade
- LOI en NDA
- contracteren van buitenlandse partijen
- toelichting nieuwe algemene voorwaarden FHI.
 
De workshop is zo opgezet dat deelnemers ruimschoots de gelegenheid hebben tot 
het stellen van vragen.

Doelgroep
Bedoeld voor directeuren, medewerkers verkoop en inkoop, en iedereen die in 
de praktijk te maken heeft met het afsluiten van overeenkomsten en algemene 
voorwaarden. 

Datum, plaats en locatie
Donderdag 17 november 2016 bij FHI in Leusden. Route: zie pagina 5.

Spreker
mr. ing. Frank H.G. Meijers MBA, partner juridische dienstverlening FHI 
verbonden aan Flexadvocaten te Amsterdam.
T: (020) 820 26 23 | W: www.flexadvocaten.nl | E: meijers@flexadvocaten.nl

Aanmelden en kosten
Aanmelden kan via het inschrijfformulier. De kosten per persoon bedragen € 149,-, 
exclusief btw voor leden van FHI, MinacNed en Gebouw Automatisering. Voor niet-
leden € 299,-, exclusief btw per persoon.

Organisatie
FHI, federatie van technologiebranches
Andreas Meijer, Bente Meijer
T: (033) 465 75 07 | W: www.fhi.nl | E: b.meijer@fhi.nl

Adviseur voor de ondernemer
mr. ing. Frank H.G. Meijers MBA begon zijn loopbaan als ingenieur 
binnen de industriële automatisering en werkte voor vele grote 
ingenieursbureaus in de procesindustrie. Hierna werkte Frank als 
verkoper en later als directeur en mede-eigenaar bij een van de 

grootste leveranciers van industriële sensoren in Nederland. Frank startte verder als 
co-founder een onderneming, gericht op industriële draadloze datacommunicatie 
en telemetrie en was co-founder van een onderneming gespecialiseerd in 
betalingsverkeer. Momenteel is Frank advocaat, verbonden aan Flexadvocaten 
en gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, contractenrecht, handelsrecht en 
aanbestedingsrecht. Daarnaast is Frank gerechtelijk- en partijdeskundige op het 
gebied van proces- en productieautomatisering en toezichthoudend bestuurder bij 
een scholengemeenschap in Amsterdam. Frank spreekt de taal van de ondernemer, 
maar ook van de techneut, de verkoper en de financiële manager.

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald!



PROGRAMMA 

12.30 uur Ontvangst met lunch

13.00 uur Totstandkoming overeenkomsten

14.15 uur Pauze

14.30 uur Algemene voorwaarden deel I

15.45 uur Pauze

16.00 uur Algemene voorwaarden deel II

17.00 uur Vragen, afsluitende borrel

ONDERWERPEN:
 
Totstandkoming, nakoming en beëindiging van de overeenkomst 
- soorten overeenkomst (koop, service, onderhoud, LOI, NDA)
- (vrijblijvend) aanbod en aanvaarding
- intrekken aanbod/wijzigen overeenkomst
- vertegenwoordigingsbevoegdheid
- verzuim, ingebrekestelling, herinneringen 
- aansprakelijkheid en schade

Gebruik van algemene voorwaarden
- de ‘battle of forms’
- hoe om te gaan met inkopers van grote partijen
- contracteren van buitenlandse partijen

Inhoud van de algemene voorwaarden FHI 
- levertijden   - aansprakelijkheid
- betaling   - opschorting
- eigendomsvoorbehoud - ontbinding
- garantie   - zekerheidsrechten

Tijdens de workshop is voldoende tijd om vragen te stellen over de besproken 
onderwerpen en om ervaringen uit te wisselen. Hebt u specifieke vragen waarop u 
graag een antwoord wilt, dan ontvangen wij die graag uiterlijk een week voor de 
workshop van u via e-mailadres a.meijer@fhi.nl.

PROGRAMMA:

donderdag 17 november 2016

NB. Wegens overweldigende belangstelling wordt deze workshop herhaald!

Rechten en plichten bij verkoop en levering in de technologiebranches 
Praktijkworkshop over contracteren, verkoop- of leveringsvoorwaarden,  
aansprakelijkheid, zaken doen in het buitenland, etc. 
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Naam bedrijf / organisatie:

Deelnemer 1:

Functie: E-mail:

Deelnemer 2:

Functie: E-mail:

Adres:

Telefoon: Fax:

Ordernummer:

Factuuradres (indien anders dan hierboven):

Klik hier om het ingevulde inschrijfformulier 
digitaal te verzenden*

de heer          mevrouw

de heer          mevrouw

 Rechten en plichten bij verkoop en 
levering in de technologiebranches 
Praktijkworkshop over contracteren, verkoop- of 
leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, zaken doen 
in het buitenland, etc. 

De deelnamekosten per persoon bij FHI aangesloten bedrijven 
bedragen € 149,- exclusief btw en zijn inclusief lunch, koffie, 
thee, fris en borrel. Indien uw organisatie geen lid is van FHI, 
MinacNed of Gebouw Automatisering, betaalt u € 299,-  
exclusief btw per persoon.

  Ja, ik (wij) meld(en) mij (ons) aan voor de praktijkworkshop op 
donderdag 17 november 2016

  Nee, ik ben helaas verhinderd maar heb wel interesse in een 
workshop op een nader vast te stellen datum

 Nee, ik heb geen interesse

(graag aanvinken wat van toepassing is)

Annulering geeft geen recht op creditering van kosten, wel kan een vervangende 
deelnemer worden aangemeld. Bij te weinig aanmeldingen behoudt FHI zich het 
recht voor de workshop te annuleren.

*  In enkele gevallen wordt in uw mailprogramma het retouradres 
niet automatisch overgenomen. Mocht dit bij u voorkomen, vul dan 
handmatig het volgende e-mail adres in: b.meijer@fhi.nl 
U kunt dit inschrijfformulier ook printen en faxen naar:  
(033) 461 66 38

Vul hier uw gegevens in om u aan te melden



Leusderend 12 · 3832 RC Leusden · Postbus 366 · 3830 AK Leusden · Tel. (033) 465 75 07 · Fax (033) 461 66 38 · Internet: www.fhi.nl · E-mail: info@fhi.nl 

ROUTEBESCHRIJVING

Vanuit Zwolle (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 richting Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Amsterdam/Apeldoorn (A1)
• Richting Amersfoort via de A1
• Richting Utrecht via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
•  Linksaf onder viaduct door richting 

 Leusden-Zuid (Arnhemseweg)
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit Utrecht (A28)
• Richting Amersfoort via de A28
• Afslag 6 Leusden-Zuid (N226)
• Bij eerste stoplichten rechtsaf (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

Vanuit de stad Amersfoort
• Arnhemseweg richting Leusden-Zuid
• Onder het viaduct door
• Eerste zijstraat rechts (Dodeweg)
•  Links ziet u na 150 meter het landgoed 

Leusderend

OV-route vanaf station Amersfoort
•  Bus 82 of 83 nemen en uitstappen bij halte 

Schutterhoef
•  Daarna lopen naar FHI, Leusderend 12,  

3832 RC Leusden. Tel. (033) 465 75 07. 

Taxi-route vanaf station Amersfoort
Taxibedrijf Bestax Amersfoort, tel. (033) 476 57 65. 
De kosten van de taxirit naar FHI, Leusderend 12, 
3832 RC Leusden, bedragen ongeveer € 15,-
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