Artikel 1 – Indentiteit van Overzetkozijn
•
•
•
•
•
•

Naam ondernemer: Overzetkozijn
Vestigingsadres: Mandenmakerstraat 9 A, 5406 BJ Uden, Nederland
Telefoonnummer: +31 (0)413 287 346
E-mailadres: Info@Overzetkozijn.nl
KvK-nummer: 63522535
BTW-indentificatienummer: NL 001 715 253 B55

Artikel 2 – Overzetkozijn
•
•
•

Het Overzetkozijn is ontwikkeld van gegalvaniseerd staal.
De Overzetkozijnen worden vanuit plaatstaal gelaserd met hoge
nauwkeurigheid en worden vervolgens gezet tot uw Overzetkozijn.
Het Overzetkozijn wordt over uw bestaande kozijnen heen geplaatst. Hierbij
wordt ten tijde van de ontwikkeling van het Overzetkozijn uw bestaande
kozijn m.b.t. maatvoering aangehouden. Hierbij wel te kennen gegeven dat
de ontwikkeling van een Overzetkozijn altijd in rechte lijnen wordt
uitgevoerd.

Artikel 3 – Bestaande situatie
•

•

•

•

•

•

•

Vaak is het de bestaande situatie bij de Opdrachtgever waardoor
Overzetkozijn wordt ingeschakeld om een nieuw kozijn over de bestaande
situatie heen te plaatsen.
Overzetkozijn is niet verantwoordelijk voor de ondergrond en eventuele
beschadiging hiervan. C.q. stucwerk, tegelwerk e.d. blijft de
verantwoordelijkheid Opdrachtgever.
Bij het opnemen van de bestaande situatie wordt de breedste maatvoering
aangehouden, dit om zorg te dragen dat het Overzetkozijn altijd past, let
wel dat dit kan betekenen dat bijv. stucwerk, tegelwerk e.d. dat niet recht is
afgewerkt u zelf verantwoordelijk bent voor verdere afwerking van het
Overzetkozijn.
In bepaalde situatie’s c.q. met dorpels, aangepaste vloeren e.d. krijgt u de
kortste maat aangeleverd tenzij anders besproken en bevestigd tussen
Opdrachtgever en Overzetkozijn.
Aanpassingen in hoogte(s) m.b.t. een nieuwe vloer valt onder
verantwoordelijkheid Opdrachtgever. Overzetkozijn bevestigd de wijziging
schriftelijk aan Opdrachtgever.
Bij wijziging in de hoogtemaat wordt er altijd rekening gehouden met een
wijziging op het Overzetkozijn en de deur, dit omdat het Overzetkozijn op
de bestaande of nieuwe vloer geplaatst wordt minus de nodige speling om
het Overzetkozijn te plaatsen. Hieronder te verstaan m.b.t. de speling tot
4mm.
Het kan ten sprake komen dat er zelfstandig nog werk uitgevoerd dient te
worden aan de bestaande situatie eerdat een Overzetkozijn past. Eventuele
aanpassingen door Opdrachtgever aan het Overzetkozijn c.q. slijpwerk valt
ten aller tijde onder verantwoordelijkheid Opdrachtgever. Overzetkozijn kan
bij schade het product niet meer terugnemen en crediteren.

Artikel 4 – RAL kleuren
•

•

•

RAL kleuren kunnen afwijken t.o.v. getoonde kleurenstalen. Het toepassen
van RAL kleuren is afhankelijk van de ondergrond. Kleurenstalen en het
Overzetkozijn worden beide gepresenteerd op een ander materiaal,
hierdoor kan een afwijking ontstaan t.o.v. de gepresenteerde kleurstaal.
Tevens hiermee op te letten mocht u een bepaalde kleurstelling hebben op
bijv. raamkozijnen e.d.
Overzetkozijn is niet verantwoordelijk voor de gekozen RAL kleur. Een
wijziging van de RAL kleur kan enkel doorgegeven worden via schriftelijke
communicatie en is pas bevestigd zodra dit vanuit Overzetkozijn aan
Opdrachtgever wordt bevestigd.
Mocht de RAL kleur al zijn aangebracht op het door de Opdrachtgever
afgenomen Overzetkozijn, dan kan er een meerprijs berekend worden door
Overzetkozijn om de producten opnieuw van een andere RAL kleur te
voorzien.

Artikel 5 – Indicatieve en definitieve offertes
•

•

•

•

•

•

Alle offertes en aanbiedingen zijn, zowel ten aanzien van de prijs, inhoud,
de uitvoering, als de levering steeds vrijblijvend. Indien de aanbieding of
offerte wordt aanvaard door de Opdrachtgever, dient deze nog bevestigd te
worden door Overzetkozijn. Een offerte of aanbieding vervalt indien het
product waarop de offerte of aanbieding betrekking heeft, in de tussentijd
niet meer beschikbaar is.
Opdrachtgever ontvangt ten aller tijde altijd eerst een indicatieve offerte,
welke na inmeting uitgewerkt wordt tot een definitieve offerte.
Prijswijzigingen t.o.v. de indicatieve offerte kunnen niet bij Overzetkozijn
worden neergelegd.
De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en
andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van
de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen het maken van
niet vooraf overeengekomen tekeningen en berekeningen, verzend- en
administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurig omschrijving van de
aangeboden producten en of diensten. De beschrijving is voldoende
gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
Opdrachtgever mogelijk te maken. Als Overzetkozijn gebruik maakt van
afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de
aangebonden producten of diensten.
Gebruikt Opdrachtgever eigen deuren, dan volgt er vanuit Overzetkozijn na
goedkeuring en aanbetaling van de deelfactuur een deurenlijst waarmee
Opdrachtgever deuren kan bestellen. Indien de deuren van Opdrachtgever
afwijken t.o.v. de door Overzetkozijn aangeleverde deurmaten dan valt dit
onder verantwoordelijkheid Opdrachtgever.
Overzetkozijn kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden
indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of
aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevat.

•

•

•

•

•

•

Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van
het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Overzetkozijn
daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet Overeenkomstig
deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Overzetkozijn anders
aangeeft.
Een samengestelde prijsopgave verplicht Overzetkozijn niet tot het
verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een Overeenkomstig
deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet
automatisch voor toekomstige orders.
Indien er tijdens Werkzaamheden wijzigingen tot stand komen c.q. nieuwe
kleurstelling, andere paumelle e.d. hetgeen anders is dan de
Overeenkomstige overeenkomst mag dit tussentijds door Overzetkozijn
100% met Opdrachtgever worden verrekend nog voordat de oorspronkelijke
Werkzaamheden zijn uitgevoerd.
De omvang van de Werkzaamheden wordt uitsluitend bepaald door de in
de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de
Overeenkomst. Tussentijdse wijzigingen zoals hierboven vermeld kunnen
de omvang van de Werkzaamheden veranderen mits dit in overleg tussen
Opdrachtgever en Overzetkozijn schriftelijk wordt bevestigd. Tevens wijkt
dit niet af van hetzijn een nieuwe opdracht welke in volledigheid verrekend
dient te worden.
Prijzen, tarieven en (op)levertermijnen in offertes zijn gebaseerd op bij
aanvraag door de Opdrachtgever verstrekte gegevens c.q. ten tijde van de
offerte geldende kostprijzen van de te leveren en/of te verwerken zaken.
Mochten deze gegevens c.q. kostprijs naderhand gewijzigd worden, dan
kan dit gevolgen hebben voor de geoffreerde prijzen, tarieven en
(op)levertermijnen.
Indien een opdracht op basis van nacalculatie wordt berekend, dienen de
berekende prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Overzetkozijn
gewerkte uren, alsmede de daadwerkelijke door Overzetkozijn gemaakte
kosten zullen aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
•

•

•

•

Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst met Overzetkozijn
tot stand nadat Overzetkozijn een opdracht schriftelijk heeft aanvaard c.q.
bevestigd, dan wel zodra Overzetkozijn met instemming van de
Opdrachtgever is begonnen met de Werkzaamheden. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer
te geven.
Eventuele later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzingen
binden Overzetkozijn slechts, indien deze door Overzetkozijn schriftelijk zijn
bevestigd.
Voor Overeenkomsten waarvoor naar aard en omvang geen schriftelijke
offerte dan wel opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur
geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.
Elke Overeenkomst wordt door Overzetkozijn aangegaan onder de
opschortende voorwaarde dat Overzetkozijn bevoegd is om de
kredietwaardigheid van de Opdrachtgever na te gaan, zulks in verband met

•

de geldelijke nakoming van de Overeenkomst. Mocht Overzetkozijn van
mening zijn, zulks op redelijke gronden, dat de Opdrachtgever niet
(voldoende) kredietwaardig is, dan heeft Overzetkozijn het recht om haar
verplichtingen tijdelijk op te schorten. Indien van een dergelijke opschorting
sprake is, dan zal Overzetkozijn de Opdrachtgever hiervan onverwijld
schriftelijk in kennis stellen en aan de Opdrachtgever de mogelijkheid
bieden om zekerheid te stellen.
Overzetkozijn heeft het recht de levering van Materialen en/of de uitvoering
van de Werkzaamheden op een door de Opdrachtgever aangewezen
locatie, van welke aard dan ook, die niet voldoet aan de door Overzetkozijn
gestelde eisen van veiligheid, te weigeren, en de hierdoor ontstane schade
en kosten in rekening te brengen bij Overzetkozijn.

Artikel 5 – Prijswijzingen
•

•

•

•

Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer
der kostenfactoren een wijziging ondergaan, is Overzetkozijn gerechtigd de
overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen. Overzetkozijn is
in ieder geval bevoegd extra kosten in rekening te brengen indien sprake is
van kostenverhogende omstandigheden waarmee Overzetkozijn
redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden, welke niet aan
Overzetkozijn kunnen worden toegerekend of welke in verhouding tot de
prijs van de levering aanzienlijk zijn.
Voorts worden aan de Opdrachtgever onverkort doorberekend, voor zover
deze wijzigingen na datum offerte plaatsvinden:
o door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder
mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of gewijzigde
belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden,
sociale verzekeringen of andere lasten;
o door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht
in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of sociale
verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de
prijzen van toeleveranciers.
Indien de Overzetkozijn van oordeel is dat kostenverhogende
omstandigheden zijn ingetreden, dient zij de Opdrachtgever hiervan
onmiddellijk adequaat en schriftelijk op de hoogte te stellen.
Overzetkozijn is gerechtigd andere prijsstijging van kostprijsbepalende
factoren die zijn ontstaan na het tot stand komen van de Overeenkomst,
doch voor de oplevering, aan de Opdrachtgever door te berekenen. Indien
Overzetkozijn dit doet binnen 3 maanden na het sluiten van de
Overeenkomst, heeft de Consument het recht de Overeenkomst te
ontbinden, van welk recht hij gebruik moet maken binnen 8 dagen na
kennisgeving van de prijsverhoging. Ontbinding van de Overeenkomst op
deze wijze geeft geen der partijen het recht op schadeloosstelling.

Artikel 6 – Betaling
•

Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op
een door Overzetkozijn aan te geven wijze in de valuta waarin is
gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Overzetkozijn is bepaald.

•

•

•

•
•

Overzetkozijn is gerechtigd om periodiek te factureren, te verstaan met een
vooruitbetaling en een slot afrekening. Daarnaast onder voorbehoud dat er
geen extra en/of tussentijdse Werkzaamheden zijn aangevraagd door
Opdrachtgever. Bij tussentijdse wijziging van Werkzaamheden worden de
exta Werkzaamheden door Opdrachtgever volledig te spreken over 100%
uitbetaald aan Overzetkozijn voordat Overzetkozijn de nieuwe
Werkzaamheden in uitvoering neemt.
Overzetkozijn is gerechtigd volledige of gedeeltelijke vooruitbetaling van
de Opdrachtgever te verlangen, voordat Overzetkozijn (verdere) uitvoering
aan de Overeenkomst of Werkzaamheden geeft. Met dien verstande dat
Overzetkozijn bij de verkoop van producten aan de Consument, de
Consument nimmer verplicht mag worden tot vooruitbetaling van meer dan
50%. Dit betreft een vooruitbetaling op de overeenkomst tussen
Opdrachtgever en Overzetkozijn.
Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een
factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De
Opdrachtgever is alsdan over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd
van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk
geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten
welke Overzetkozijn maakt ter verkrijging van voldoening – zowel in als
buiten rechte – komen vanaf dat moment voor rekening van de
Opdrachtgever. In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding
verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een
minimum van € 150,–. Indien de werkelijk door Overzetkozijn gemaakte en
te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor
vergoeding in aanmerking.
Indien de Opdrachtgever niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft
voldaan, is Overzetkozijn bevoegd de nakoming van de jegens de
Opdrachtgever aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering
van Werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is geschied of
deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het
moment van in verzuim zijn indien Overzetkozijn het redelijke vermoeden
heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de
Opdrachtgever te twijfelen.
De producten blijven eigendom van Overzetkozijn tot het volledige bedrag
van de factuur is betaald.
Indien de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is
deze in afwijking van lid 3 en 4 van dit artikel, nadat hij door Overzetkozijn
is gewezen op de te late betaling en Overzetkozijn de Consument een
termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn
betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen
deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke
rente verschuldigd en is Overzetkozijn gerechtigd de door hem gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen
tot € 2.500,–; 10% over de daaropvolgende € 2.500,– en 5% over de
volgende € 5.000,– met een minimum van
€ 40,–. Overzetkozijn kan ten
voordele van de Consument afwijken van genoemde bedragen en
percentages.

•
•

•

•

De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde
betaalgegevens onverwijld aan Overzetkozijn te melden.
In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de
Opdrachtgever zijn de vorderingen van Overzetkozijn en de verplichtingen
van de Opdrachtgever jegens Overzetkozijn onmiddellijk opeisbaar.
Indien met de Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of
ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot
nakoming van alle verplichtingen uit de met Overzetkozijn gesloten
Overeenkomst.
Indien de Opdrachtgever, uit welken hoofde ook, één of meer
tegenvorderingen op Overzetkozijn heeft, dan ziet de Opdrachtgever af van
het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening
geldt eveneens indien de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van
betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 7 – Verplichtingen van Overzetkozijn
•

•

•

•

Overzetkozijn zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen
uitvoeren en daarbij de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen,
één en ander op grond van de op dat moment bekende stand der
wetenschap.
Overzetkozijn staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan
de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de
redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum
van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke
bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat
Overzetkozijn er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan
normaal gebruik.
Een door Overzetkozijn, diens toeleverancier, fabrikant of importeur
verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en
vorderingen die de Consument op grond van de Overeenkomst tegenover
Overzetkozijn kan doen gelden indien Overzetkozijn is tekortgeschoten in
de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Overzetkozijn,
diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de
Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan
waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de
nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Uitvoering van de Overeenkomst
•
•

•

Overzetkozijn heeft het recht om Werkzaamheden te laten verrichten door
derden zonder de Opdrachtgever hiervan op de hoogte te stellen.
Afspraken met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Overzetkozijn
binden deze laatste niet, tenzij Overzetkozijn deze afspraak schriftelijk
heeft bevestigd.
De Opdrachtgever staat Overzetkozijn toe naam aanduidingen en reclame
op het werkterrein of op het werk zelf aan te brengen.

Artikel 9 – Leverings- en uitvoeringstermijnen

Indien Overzetkozijn een termijn voor levering of de uitvoering van de
Overeenkomst heeft opgegeven, is deze slechts indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Overzetkozijn derhalve
schriftelijk in gebreke te stellen. Overzetkozijn dient daarbij een redelijke termijn te
worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 10 – Levering van Producten
•

•

•

•

•

Product(en) die gereed zijn voor afhaal of verzending moeten binnen 5
dagen na kennisgeving van Overzetkozijn aan de Opdrachtgever worden
opgehaald bij door Overzetkozijn opgegeven locatie. Overzetkozijn zal
hiertoe contact met de Opdrachtgever opnemen om de datum en het tijdstip
van levering/afhaal in overleg te bepalen. Het risico met betrekking tot de
zaken gaat in dit geval op de Opdrachtgever over op het moment dat door
de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever ingeschakelde derde
begint met het in- of opladen van de zaken. Indien Overzetkozijn de zaken
in- of oplaadt, zijn de zaken voor risico van de Opdrachtgever op het
moment dat de zaken zijn in- of opgeladen.
Indien de levering van producten geschiedt aan een door de Opdrachtgever
opgegeven afleveringsadres, dan hanteert Overzetkozijn een zogenaamde
‘drempellevering’. Dit houdt in dat de producten tot aan de voorzijde van
het huis geleverd wordt. De Opdrachtgever dient het product zelf naar het
terrein op of naar binnen toe te verplaatsen.
Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de Opdrachtgever te leveren
wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de Opdrachtgever, behoudt
Overzetkozijn zich het recht voor die zaken voor rekening en risico van de
Opdrachtgever op te (doen) slaan, alles zonder dat daarmee enige
aansprakelijkheid aan de zijde van Overzetkozijn ontstaat voor
beschadiging, waardevermindering, verlies of anderszins. Overzetkozijn zal
in overleg met de Opdrachtgever een redelijke termijn afspreken
waarbinnen Overzetkozijn de Opdrachtgever in staat zal stellen de zaken
alsnog in ontvangst te nemen of af te halen. Een en ander, tenzij
Overzetkozijn uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.
Indien de Opdrachtgever ook na verloop van de in het vorige lid van dit
artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen,
verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft
Overzetkozijn het recht de Overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke
ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder
rechterlijke tussenkomst en zonder tot vergoeding van schade, kosten of
rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Overzetkozijn is
in voorkomend geval gerechtigd de zaken aan derden te verkopen of voor
de uitvoering van andere Overeenkomsten te gebruiken. Het voorgaande
laat de verplichting van de Opdrachtgever de overeengekomen koopprijs,
alsmede eventuele opslag- en/of andere kosten te voldoen, onverlet.
Verpakkingsmaterialen worden door Overzetkozijn niet teruggenomen.
Indien de Opdrachtgever specifieke eisen met betrekking tot door
Overzetkozijn te gebruiken verpakkingen heeft, komen alle kosten voor het
gebruik van deze verpakkingen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud
•

•

•

•

Alle door Overzetkozijn geleverde en te leveren zaken blijven eigendom
van Overzetkozijn tot op het moment dat de Opdrachtgever volledig heeft
voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Overzetkozijn uit hoofde
van enige met Overzetkozijn gesloten Overeenkomst tot het leveren van
zaken en/of verrichten van Werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter
zake van het tekortschieten in de nakoming van een dergelijke
Overeenkomst daaronder begrepen.
Het is aan de Opdrachtgever niet toegestaan beperkte rechten te vestigen
op zaken welke zijn onderworpen aan het eigendomsvoorbehoud van
Overzetkozijn. Indien derden (beperkte) rechten (wensen te) vestigen op
aan het eigendomsvoorbehoud onderworpen zaken, zal de Opdrachtgever
Overzetkozijn hiervan onverwijld op de hoogte stellen.
De Opdrachtgever is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde
zaken gescheiden van andere zaken, met de nodige zorgvuldigheid en als
herkenbare eigendom van Overzetkozijn te (doen) houden.
De Opdrachtgever is verplicht de zaken voor de duur van het
eigendomsvoorbehoud tegen brand-, ontploffing- en waterschade alsmede
tegen diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan
Overzetkozijn op eerste verzoek ter inzage te geven. Alle aanspraken van
de Opdrachtgever op verzekeraars van de zaken uit hoofde van voormelde
verzekeringen zullen, zodra Overzetkozijn zulks wenst, door de
Opdrachtgever aan Overzetkozijn stil worden verpand, tot meerdere
zekerheid van de vorderingen van Overzetkozijn tegen de Opdrachtgever.

