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2.1

2.2

geïntimeerde,

advocaat: mr. A.H.M. Bouwmeister te Arnhem,

als vervolg op het door het hof gewezen tussenarrest van 8 april 2014 in het hoger beroep van de door de

rechtbank Limburg, zittingsplaats Roermond onder zaaknummer C/04/98540/HA ZA 10-40 gewezen

vonnissen van 22 mei 2013 en 12 juni 2013.

Het verloop van de procedure blijkt uit:

het tussenarrest van 8 april 2014;

de memorie van antwoord, tevens houdende wijziging/aanvulling van eis van [geïntimeerde] met zes

producties;

de akte uitlating tevens akte overlegging producties van [geïntimeerde] met één productie;

de antwoordmemorie van Componenta;

- het pleidooi van 17 december 2014, waarbij beide partijen pleitnotities hebben overgelegd en

[geïntimeerde] de producties 42 en 43 in het geding heeft gebracht.

Het hof heeft daarna een datum voor arrest bepaald.

Een procedureel punt: productie 40 [geïntimeerde]

Bij genoemd tussenarrest heeft het hof [geïntimeerde] (kort gezegd) bevolen bij haar memorie van

antwoord afschrift van de door haar in productie 25A genoemde facturen, met onderliggende facturen

en specificaties in het geding te brengen. Bij memorie van antwoord heeft [geïntimeerde] producties in

het geding gebracht, waaronder (als productie 40) een USB- stick met daarop gegevens. Vervolgens

heeft zij bij gelegenheid van het pleidooi verzocht om een ‘akte (hernieuwde) overlegging producties’

met daarbij drie producties in het geding te mogen brengen. Eén van de producties (genummerd

productie 40) bestaat uit papieren facturen en specificaties. Deze productie is zeer omvangrijk en

beslaat drie ordners van in totaal ongeveer 2500 pagina’s.

Componenta heeft tijdens het pleidooi bezwaar gemaakt tegen indiening van deze productie. Primair

heeft zij aangevoerd dat [geïntimeerde] de stukken op grond van het tussenarrest reeds bij memorie

van antwoord op papier in het geding had moeten brengen en toen niet mocht volstaan met

overlegging van een USB-stick, waarop in de woorden van Componenta een grote brij aan facturen en

andere informatie stond. Productie 40 (naar het hof begrijpt: zowel de USB stick als de papieren

versie) dient volgens Componenta buiten beschouwing te blijven. Subsidiair verzoekt zij in de

gelegenheid te worden gesteld bij akte op die productie te reageren.

1 Het verloop van de procedure

2 De verdere beoordeling
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2.11

2.12

2.13

Ter zitting is gebleken dat in de door [geïntimeerde] aan Componenta op papier verstrekte stukken de

tweede pagina van een van productie 40 deel uitmakend spreadsheetoverzicht ontbreekt.

Het hof oordeelt als volgt. Het gaat te ver om te oordelen dat productie 40 van [geïntimeerde] buiten

beschouwing moet worden gelaten op de grond dat de daarin voorkomende stukken aanvankelijk

alleen op USB-stick waren verstrekt. Aan Componenta kan worden toegegeven dat het ontbreken van

een rubricering van de op de USB-stick aangeleverde stukken het overzien en bestuderen van die

stukken bemoeilijkt, zeker gelet op de hoeveelheid stukken. In de ordners is die rubricering wel

aangebracht. Het hof zal Componenta - voor zover nog van belang, maar daarover hieronder meer -

nog in de gelegenheid stellen bij akte te reageren op de stukken die [geïntimeerde] ter onderbouwing

van haar gestelde schade heeft overgelegd. Met het oog daarop dient [geïntimeerde] nog aan

Componenta een volledig papieren afschrift van de overgelegde spreadsheet te verstrekken (zoals

deze zich bevindt voorin de eerste ordner van productie 40).

Vaststaande feiten

In dit hoger beroep kan worden uitgegaan van de volgende feiten.

[geïntimeerde] is producent van machines voor weg-, water-, land- en tuinbouw. Via een

dealernetwerk verkoopt zij de door haar gemaakte machines over de hele wereld. Zij produceert ook

diverse types walsvoertuigen, die worden onderverdeeld in gewichtsklassen en kracht van de

benodigde trillingen.

Componenta produceert (ijzer)gietwerk voor de investeringsgoederenindustrie.

[geïntimeerde] koopt zogenaamde ‘Lagerzapfen’ van Componenta. (Het hof zal dezelfde benaming als

de rechtbank en partijen hanteren.) De Lagerzapfen is een gegoten metalen onderdeel dat met twaalf

bouten op de wals wordt bevestigd. Deze wordt gebruikt in de draai-knikverbinding tussen het voorste

deel (de wals) en het achterste deel (de cabine en motor) van door [geïntimeerde] geproduceerde

walsen. Componenta produceert de Lagerzapfen op grond van door [geïntimeerde] aangeleverde

(bouw)tekeningen, waarop als aanduiding voor het te gebruiken materiaal GGG 100B/A-3 staat

vermeld.

De productiedatum wordt door Componenta op elk onderdeel ingegoten. In de periode van 13 oktober

2004 tot 26 september 2007 heeft Componenta op negen verschillende data in totaal 359 Lagerzapfen

voor [geïntimeerde] geproduceerd. De geproduceerde partijen worden aangeduid als charges. De

charges zijn als volgt genummerd: eerst worden de laatste twee cijfers van het jaartal genoemd, dan

de maand en vervolgens de dag van de maand.

Alle Lagerzapfen waar het in deze procedure om gaat, zijn door [Maschinebau] Maschinebau GmbH

(verder: [Maschinebau]) in opdracht van [geïntimeerde] op de walsen gemonteerd.

Een deel van de Lagerzapfen waar het in deze procedure om gaat, is niet door [geïntimeerde] zelf,

maar door [Maschinebau] van Componenta gekocht. Dat zijn de Lagerzapfen uit de charges van 22

augustus 2007 (49 stuks) en 26 september 2007 (76 stuks).

Componenta heeft bij de productie en levering van Lagerzapfen zogenaamde inspectierapporten

getiteld ‘Inspection Certificate EN 10204-2.2’ afgegeven. Dergelijke rapporten worden door de bij

Componenta werkzame, als zodanig gecertificeerde kwaliteitsinspecteur afgegeven naar aanleiding van

onderzoek van het bij de productie gebruikte materiaal.

In februari 2009 werden kort na elkaar twee reclamaties gedaan door gebruikers van door

[geïntimeerde] geproduceerde walsen, waarbij in beide gevallen bleek dat de Lagerzapfen was

3 of 12 12.03.2015 11:31 Uhr



2.14

2.15

2.16

2.17

2.18

2.19

-

-

-

-

-

-

-

2.20

2.21

gebroken. Het betrof Lagerzapfen die op 25 januari 2007 door Componenta waren geproduceerd.

Na doorleiding van de reclamaties door [geïntimeerde] aan Componenta hebben partijen op 5

februari 2009 informeel overleg gevoerd. Daarna heeft [geïntimeerde] Lagerzapfen laten onderzoeken

door het onafhankelijke onderzoeksinstituut ‘Amtliche Materialprüfungsanstalt der freie Hansestadt

Bremen – Institut für Werkstofftechnik’ (verder MPA). MPA heeft op verschillende data rapporten over

de onderzochte Lagerzapfen uitgebracht.

Partijen hebben op 19 februari 2009 een bespreking gevoerd over de ontstane problemen.

Bij brief van 3 maart 2009 heeft Componenta met een beroep op haar algemene voorwaarden

aansprakelijkheid van de hand gewezen.

Bij brieven van 3 april 2009 heeft [geïntimeerde] een terugroepactie (recall) in gang gezet.

Tussen [geïntimeerde] en [Maschinebau] is op 3 juli 2009 een schriftelijke overeenkomst aangegaan,

waarin onder meer is opgenomen:

“Hierbij draagt [Maschinebau] eventuele aanspraken die [Maschinebau] op welke rechtsgrond dan ook

op grond van of in verband met de levering van lagertappen met artikelnummer F03812 uit de

productiecharges met de gietdata 22 augustus en 26 september 2007 door Componenta jegens

Componenta kan doen gelden over aan [geïntimeerde], die deze overdracht aanneemt.” (Nederlandse

vertaling van het Duitse origineel door een beëdigd vertaler, overgelegd door [geïntimeerde]).

[geïntimeerde] heeft in eerste aanleg (kort gezegd) gevorderd dat de rechtbank:

voor recht zal verklaren dat Componenta met de nakoming van haar verplichting tot levering van

Lagerzapfen in verzuim is, en ter zake onrechtmatig gehandeld heeft, voor zover het betreft de 359

geleverde Lagerzapfen uit de volgende productiecharges: 041013, 050603, 050715, 060314, 060608,

070125, 070427, 070822 en 070926;

Componenta zal veroordelen om aan [geïntimeerde] kosteloos 359 Lagerzapfen te leveren;

Componenta zal veroordelen tot vergoeding van door [geïntimeerde] en [Maschinebau] als gevolg

van deze tekortkoming danwel onrechtmatige daad geleden en nog te lijden schade, ten bedrage van

(voorlopig berekend) ! 546.415,34, althans een bedrag nader op te maken bij staat en te vereffenen

volgens de wet, te vermeerderen met wettelijke handelsrente;

Componenta zal veroordelen tot betaling van een bedrag van ! 11.271,79 vanwege gebreken aan

Lagerzapfen in een viertal in de dagvaarding genoemde machines, te vermeerderen met wettelijke

handelsrente;

Componenta zal veroordelen tot betaling van een bedrag van ! 5.160,00 aan buitengerechtelijke

kosten, te vermeerderen met wettelijke handelsrente;

Componenta zal veroordelen in de kosten van vertaling van producties ten bedrage van ! 7.080,00,

te vermeerderen met wettelijke handelsrente;

Componenta in de proceskosten zal veroordelen.

Daaraan heeft zij (kort gezegd) ten grondslag gelegd dat Componenta gebrekkige onderdelen heeft

geleverd, waardoor [geïntimeerde] genoodzaakt was om de walsvoertuigen waarin de Lagerzapfen uit

de betreffende gebrekkige productiecharges terug te roepen en aldus schade heeft geleden.

Componenta heeft daartegen verweer gevoerd.

De rechtbank heeft:

- voor recht verklaard dat Componenta met de nakoming van haar verplichtingen in verzuim is voor

zover het de Lagerzapfen uit de in de dagvaarding genoemde charges betreft;

- Componenta veroordeeld tot levering van 109 nieuwe Lagerzapfen;

- Componenta veroordeeld tot vergoeding van de door [geïntimeerde] en [Maschinebau] als gevolg
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Niet ter discussie staat dat de koopovereenkomst tussen [Maschinebau] en de in Nederland gevestigde

verkoper Componenta door Nederlands recht wordt beheerst. Op grond van artikel 12 lid 2 van het

EVO beheerst het Nederlands recht daarom (onder meer) ook de betrekkingen tussen [geHntimeerde]

als cessionaris en Componenta als schuldenaar, alsook de voorwaarden waaronder de cessie aan

Componenta kan worden tegengeworpen. Componenta heeft opgeworpen dat niet aan de vereisten uit

het Nederlands recht is voldaan. Kij voert aan dat de overgedragen vordering niet voldoende bepaald

is, de titel van de cessie niet geduid is en er geen rechtsgeldige mededeling van de cessie aan haar is

gedaan. Voor zover aan (al) deze vereisten moet worden voldaan voordat [geHntimeerde] de vordering

met succes aan Componenta kan tegenwerpen, overweegt het hof het volgende. Uit de overeenkomst

van overdracht blijkt dat [Maschinebau] aanspraken die zij in verband met de levering van

Lagerzapfen met de gietdata 22 augustus 2007 en 26 september 2007 op Componenta heeft, aan

[geHntimeerde] overdraagt. Daarmee is de vordering voldoende bepaald. De overeenkomst van

overdracht tussen [geHntimeerde] en [Maschinebau] heeft duidelijk de volgende strekking.

[geHntimeerde] kan eerst proberen de schade die zij stelt te hebben geleden verhalen op de producent

Componenta, voordat zij eventueel [Maschinebau] daarvoor aanspreekt. Daarmee is ook het belang

van [Maschinebau] bij die overeenkomst gegeven: zij wordt (voorlopig) uit de wind gehouden, doordat

[geHntimeerde] Componenta kan aanspreken voor zowel de door [geHntimeerde] als de door

[Maschinebau] van Componenta gekochte Lagerzapfen. Componenta heeft gelijk waar zij opmerkt dat

de rechtbank in het vonnis ten onrechte heeft opgenomen dat als tegenprestatie was bedongen dat

[geHntimeerde] [Maschinebau] niet voor dezelfde gebreken zou aanspreken. In de overeenkomst is

juist opgenomen dat [geHntimeerde] niet afziet van eigen aanspraken jegens [Maschinebau]. Dat er

geen tegenprestatie van de zijde van [geHntimeerde] tegenover de overdacht staat, neemt echter niet

weg dat het hier gaat om een overeenkomst sui generis, die een geldige titel voor de overdacht

oplevert. Het oordeel over de geldigheid van de titel wordt dus niet anders. Tot slot heeft de rechtbank

naar het oordeel van het hof terecht overwogen dat voor zover kennisgeving van de akte van cessie

vereist is, daarvan sprake is door vermelding van de cessie in de dagvaarding, met toevoeging van een

afschrift van de overeenkomst als bijlage daarbij.

De onderdelen 1 tot en met 3 van grief 2 van Componenta die betrekking hebben op de overdracht

van de vordering, treffen dus geen doel.

!"#$%&'(##r*#+ -or*#r'%"/"#r#0h&'"* o%*2%3/ %22(/4 #% r#0h&/-or(5'67'"'%"8

Onderdeel 2.4 van grief 2 richt zich tegen het oordeel van de rechtbank dat [geHntimeerde] ondanks

een naams- en rechtsvormwijziging in deze procedure vorderingsgerechtigd is. Het hof acht evenals de

rechtbank door middel van de door [geHntimeerde] overgelegde stukken aangetoond dat [A.] AGZ[[.]

KG Maschinefabrik op 20 maart 2009 een naamswijziging heeft ondergaan, waarna ook de rechtsvorm

op 23 februari 2010 bij door notaris [notaris] verleden akte is gewijzigd in GmbH en dat deze

rechtspersoon vanaf 28 juni 2010 de handelsnaam [handelsnaam] GmbH voert. Bedoelde stukken zijn

de stukken afkomstig uit het Handelsregister te Oldenburg (producties 28 en 29) en de notariële

verklaring van notaris [notaris] (productie 30 van [geHntimeerde]), welke stukken inhoudelijk door

Componenta niet zijn weersproken. Dit onderdeel van de grief treft dus evenmin doel.

9o#:2//#;'63h#'* 2;"#(#%# -oor522r*#% <o(:o%#%&28

Grief 3 houdt in dat de rechtbank heeft miskend dat de algemene voorwaarden van Componenta op

de rechtsverhouding tussen [geHntimeerde] en Componenta van toepassing zijn.

Componenta voert aan dat zij op haar facturen en in ‘diverse correspondentie’ naar haar algemene

voorwaarden heeft verwezen, zonder dat [geHntimeerde] daartegen heeft geprotesteerd. Ter

onderbouwing van haar standpunt heeft zij onder meer verwezen naar (literatuur over) het advies van

de CISG Advisory Council over algemene voorwaarden en het Weens Koopverdrag (WKV).
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+,e.nti2eerde5 67s 9o;er <6n =6,er>6;?en @it de AB6r,e )C)#!C

D@ssen ;6rtiEen st66t <6st d6t +,e.nti2eerde5 Co2;onent6 reeds eerder Bee?t ,e.n?or2eerd 2et

Getre99in, tot ,eGre9en 66n de =6,er>6;?en 6?9o2sti, @it de AB6r,e <6n !C 6;ri7 !))C" H6n,e>ien o;

*$ 6;ri7 !))$ 67 6?s;r69en >iEn ,e2669t o<er <er<6n,in, <6n die =6,er>6;?en en <er,oedin, <6n de

9osten <6n Aontro7e en re;6r6tie <6n de I67s<oert@i,en 2et ,eGre99i,e =6,er>6;?enJ 96n Bet niet

6nders d6n d6t +,e.nti2eerde5 Co2;onent6 Ginnen de ter2iEn <6n tIee E66r n6 6?,i?te <6n de>e

=6,er>6;?en in 9ennis Bee?t ,este7d <6n Bet ,eGre9" KiE Bet Bo? is o<eri,ens de <r66, ,ere>en in

Boe<erre +,e.nti2eerde5 in de>e ;roAed@re no, <orderin,en 66n de ,este7de ,eGre9en @it die AB6r,e

96n ont7enen" LiE <oert n62e7iE9 >e7? 66n d6t Co2;onent6 de =6,er>6;?en Bee?t <er<6n,en en de

9osten <6n de>e reA677M6Atie Bee?t <o7d66n" +,e.nti2eerde5 >67 in de ,e7e,enBeid Iorden ,este7d >iAB

d66ro<er @it te 76tenJ I66ro; Co2;onent6 <6n>e7?s;re9end 96n re6,eren"

+,e.nti2eerde5 67s 9o;er <6n =6,er>6;?en @it de AB6r,es )#*)*NJ )()O)NJ )()C*(J )O)N*#J

)O)O)$ en )C)*!(

P6rtiEen >iEn Bet ero<er eens d6t o; ( ?eGr@6ri !))' o<er7e, t@ssen +,e.nti2eerde5 en Co2;onent6

;766t<ondJ n6d6t +,e.nti2eerde5 Ge,in ?eGr@6ri !))' reA7626ties <6nIe,e ,eGro9en =6,er>6;?en B6d

,e9re,en en de>e 66n Co2;onent6 B6d door,e7eid" Co2;onent6 is d@s Ge,in ?eGr@6ri !))' door

+,e.nti2eerde5 in 9ennis ,este7d <6n 2o,e7iE9e ,eGre9en in =6,er>6;?en @it 6ndere ;rod@AtieAB6r,es

d6n @it AB6r,e )C)#!C" Qet GeriABt <6n +,e.nti2eerde5 66n Co2;onent6 inBo@dende d6t =6,er>6;?en

,eGro9en >iEnJ 2er9t Bet Bo? 66n 67s de <ereiste 9ennis,e<in, <6n de te9ort9o2in," R66ro<er Gest66t

o<eri,ens oo9 ,een disA@ssie t@ssen ;6rtiEen"

+S6sABineG6@5 67s 9o;er <6n =6,er>6;?en @it de AB6r,es )C)$!! en )C)'!O

Co2;onent6 Bee?t onIeers;ro9en ,este7d d6t >iE ni22er door +S6sABineG6@5 66ns;r69e7iE9 is ,este7d

<oor ,eGre9en 66n de =6,er>6;?en" T; !! deAe2Ger !))' Bee?t +,e.nti2eerde5 de>e ;roAed@re

66nB6n,i, ,e2669tJ I66rin >iE >iAB 2ede Geroe;t o; <orderin,en die +S6sABineG6@5 o; Co2;onent6

>o@ BeGGen <6nIe,e ,eGre9en 66n =6,er>6;?en @it de AB6r,es <6n !! 6@,@st@s res;eAtie<e7iE9 !O

se;te2Ger !))C" Un d6t ,e<67 Bo@dt Bet Bo? d66ro2 !! deAe2Ger !))' 66n 67s d6t@2 I66ro;

Co2;onent6 n62ens +S6sABineG6@5 in 9ennis is ,este7d <6n ,este7de ,eGre9en 66n de =6,er>6;?en"

Un Boe<erre de <orderin,en <6n +,e.nti2eerde5 door de <er<67ter2iEn <6n tIee E66r Iorden ,er669tJ

is 2ede 6?B6n9e7iE9 <6n de d6t6 <6n 6?,i?te <6n de =6,er>6;?en" Co2;onent6 >67 67s eerste in de

,e7e,enBeid Iorden ,este7d >iAB @it te 76ten o<er de d6t@2 <6n 6?,i?te <6n de =6,er>6;?en @it e79 <6n

de AB6r,es 66n +,e.nti2eerde5J d6nIe7 66n +S6sABineG6@5" LiE dient B66r ste77in,en <oor >o<er

2o,e7iE9 2et st@99en te onderGo@Ien"

+,e.nti2eerde5 Bee?t 66n,e<oerd d6t Bet Geroe; <6n Co2;onent6 o; de <er<67ter2iEn <6n N' 7id !

VWX in striEd is 2et de rede7iE9Beid en Gi77iE9Beid en d66ro2 niet >o@ 2oeten Iorden ,eBonoreerd" Qet

Veens Woo;<erdr6, d6t de 9oo;o<ereen9o2sten GeBeerst Giedt eABter ,een r@i2te <oor de 9enne7iE9

door +,e.nti2eerde5 Geoo,de dero,erende Ier9in, <6n de rede7iE9Beid en Gi77iE9Beid" Un 6rti9e7 #) VWX

Iordt Ie7 een @it>onderin, ,e2669t <oor de sit@6tie I66rin de <er9o;er Bet ,eGre9 9ende o? d66r<6n

niet on9@ndi, B6d 9@nnen >iEnJ 266r er is niet n66r <oren ,eGr6ABt o? 6nders>ins ,eG7e9en d6t een

der,e7iE9 sit@6tie 66n de orde is" Hnders d6n +,e.nti2eerde5 Bee?t 66n,e<oerdJ doet Bet ?eit d6t

Co2;onent6 ins;eAtieAerti?iA6ten Bee?t <erstre9t er niet 66n 6? d6t de 66ns;r69en <6n de 9o;er >iEn

<er<677en indien de 9o;er de <er9o;er niet Ginnen tIee E66r n6 6?,i?te <6n Bet ,e9oABte in 9ennis Bee?t

,este7d <6n ,eGre9en d66r66n"

!"#r%&# ()*+#* ,--ro"#r h#+ hof %*for1-+%# ,#*2+3 4o1(-r%+%#

+,e.nti2eerde5 Bee?t oo9 onreABt26ti, B6nde7en 66n B66r <orderin, ten ,ronds76, ,e7e,d" P6rtiEen

BeGGen >iAB eABter no, niet @it,e76ten o<er de <r66, Ie79 reABt in B@n <isie GiE de Geoorde7in, <6n dit

dee7 <6n Bet ,esABi7 dient te Iorden toe,e;6st" LiE >@77en in de ,e7e,enBeid Iorden ,este7d >iAB
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daarover schrifteli7k uit te laten" ;oor zover nodig kunnen zi7 dan op de te houden zitting ?waarover

hieronder meerB op elkaars standpunt reageren"

CgeDntimeerdeE heeft aangevoerd dat parti7en op FG feHruari !IIG onder meer zi7n overeengekomen

dat de charges I'IF!# en I'I%!' volledig in de markt dienen te worden vervangen en op welke wi7ze

nader onderzoek uitgevoerd zou worden" Jok is volgens CgeDntimeerdeE overeengekomen dat

Komponenta kosteloos !#I Lagerzapfen aan CgeDntimeerdeE ter Heschikking zou stellen" Komponenta

ontkent dat de door CgeDntimeerdeE gestelde afspraken zi7n gemaakt, Hehoudens de afspraak tot de

kosteloze levering van !#I Lagerzapfen" Laatstgenoemde afspraak is volgens Komponenta uit coulance

gemaakt" Net hof wenst van CgeDntimeerdeE nader te vernemen welke rechtsgevolgen de door haar

gestelde regeling in haar visie heeft, en of zi7 - indien Hewi7slevering op dit punt aan de orde komt -

Hewi7s wil en meent te kunnen leveren ten aanzien van de Hetwiste inhoud van de regeling"

Oi7 het hof is de vraag gerezen in hoeverre CgeDntimeerdeE in deze procedure nog vorderingen kan

ontlenen aan de gestelde geHreken uit de charge van !' april !II'" CgeDntimeerdeE voert immers zelf

?onHetwistB aan dat Komponenta de Lagerzapfen uit deze charge heeft vervangen en de kosten van de

Hi7Hehorende recall-actie heeft voldaan" ;erder wenst het hof te vernemen hoe de door CgeDntimeerdeE

gevorderde Hedragen van

! #%&"%F#,$% en van ! FF"!'F,'G ?zie onder !"FGB zich tot elkaar verhouden" Jok voor de rechtHank

was dit onduideli7k, zo Hli7kt uit overweging $"!P van het vonnis van !! mei !IF$" CgeDntimeerdeE zal

als eerste in de gelegenheid worden gesteld zich daarover uit te laten"

CgeDntimeerdeE heeft aangevoerd dat zi7 Komponenta Hegin feHruari !IIG in kennis heeft gesteld van

mogeli7ke geHreken in Lagerzapfen uit ander productiecharges dan uit de charge van !' april !II'" Qi7

dient te verduideli7ken wanneer en hoe dat is geHeurd"

Qoals het hof Hi7 gelegenheid van het pleidooi aan de orde heeft gesteld, zal CgeDntimeerdeE duideli7k

moeten maken welk deel van de door haar gestelde schade uit welke productiecharge voortvloeit" Qi7

zal de door haar eerder als productie %I overgelegde stukken op deze wi7ze dienen te ordenen, en

voor zover nodig dienen te voorzien van een nader overzicht of nadere uitleg"

Rarti7en zullen in de gelegenheid worden gesteld te reageren op de informatie die de ander nog naar

voren Hrengt" Jmdat Heide parti7en op verschillende punten als eerste aan het woord komen, en zi7

over en weer nog de gelegenheid moeten kri7gen om op de door de ander naar voren geHrachte

informatie te reageren, zal het hof een comparitie gelasten" DaarHi7 kan het geschil mogeli7k verder

worden afgeHakend" Jok kan worden Hezien of parti7en het geschil geheel of gedeelteli7k kunnen

HeTindigen door het treffen van een minneli7ke regeling" Uelet op de omvang van de stukken met

Hetrekking tot de door CgeDntimeerdeE gestelde schade zal Komponenta niet ter zitting, maar na afloop

van de zitting Hi7 akte op deze stukken mogen reageren"

Net hofV

Hepaalt dat parti7en - deugdeli7k vertegenwoordigd door een persoon die tot het treffen van een

minneli7ke regeling Hevoegd is - vergezeld van hun advocaten, zullen verschi7nen voor mr" W"X"Y" Rols als

raadsheer-commissaris, die daartoe zitting zal houden in het Raleis van Wustitie aan de Leeghwaterlaan P

te Zs-NertogenHosch op een door deze te Hepalen datum, met de hiervoor onder !"#' vermelde

doeleinden[

3 De uitspraak
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verwijst de zaak naar de rol van 3 maart 2015 voor opgave verhinderdata van beide partijen in de periode

april, mei en juni 2015;

bepaalt dat de raadsheer-commissaris na genoemde roldatum dag en tijdstip van de comparitie zal

vaststellen;

draagt partijen op de informatie die elk van hen schriftelijk dient te verstrekken (zie de overwegingen

2.4, 2.50 en 2.52 tot en met 2.56) uiterlijk twee weken voor de datum van de zitting aan de wederpartij

en aan het hof te doen toekomen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit arrest is gewezen door mrs. J.F.M. Pols, R.J.M. Cremers en mr. A.A.H. van Hoek

en in het openbaar uitgesproken door de rolraadsheer op 24 februari 2015.

griffier rolraadsheer
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