ALGEMENE VOORWAARDEN VAN: VEBE FLOORCOVERINGS BV
Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de navolgende termen
in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is
aangegeven:
Verkoper: de gebruiker van de algemene voorwaarden Vebe
Floorcoverings bv, dan wel een met Vebe Floorcoverings bv in de zin
van artikel 2:24b BW in een groep verbonden vennootschap (ieder van
deze vennootschappen hierna te noemen ‘Verkoper);
Koper: de wederpartij van de verkoper;
Overeenkomst: de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomst.
Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere
opdracht, aanbieding en koopovereenkomst tussen verkoper en
koper voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van
toepassing op alle overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering
waarvan verkoper van de diensten van derden gebruik maakt;
2.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij schriftelijk
anders overeengekomen;
2.4 Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten
sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de
onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet
expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.5 Indien één of meerdere der bepalingen in deze algemene
voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden
volledig van toepassing.
Artikel 3 Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
3.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook, zijn vrijblijvend.
3.2 Overeenkomsten waarbij verkoper partij is, komen tot stand:
a) na ondertekening door beide partijen van een daartoe
opgestelde overeenkomst dan wel;
b) na ontvangst van de schriftelijke aanvaarding door koper van
een door verkoper gedaan aanbod, tenzij verkoper zijn aanbod
onverwijld na de aanvaarding door koper herroept;
c) bij gebreke daarvan, doordat verkoper met de uitvoering van de
overeenkomst is begonnen. Bij mondelinge overeenkomsten
wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer
te geven, behoudens reclame binnen 30 dagen na factuurdatum.
3.3 Verkoper behoudt het recht voor een bestelling/opdracht zonder
opgaaf van redenen te weigeren.
3.4 Indien de aanvaarding door koper afwijkt van het in de offerte
opgenomen aanbod, is verkoper daaraan niet gebonden. De
overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.
3.5 De prijzen in de aanbiedingen zijn in Euro’s exclusief BTW
en andere heffingen van overheidswege, exclusief vervoers- en
verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Artikel 4 Modellen/afbeeldingen/proeven
4.1 Is aan koper een model, afbeelding of staal getoond, dan wordt
het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond: de hoedanigheden
van de te leveren zaken kunnen van het model, de afbeelding of staal
afwijken, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de te leveren
zaak daarmee geheel zal overeenstemmen.
4.2 Koper is gehouden de door hem al dan niet op verzoek van verkoper
ontvangen proeven zorgvuldig op fouten, gebreken, bruikbaarheid en
toepasselijkheid te onderzoeken en zijn opmerkingen met bekwame
spoed schriftelijk aan verkoper mee te delen. Goedkeuring van
de proeven door koper geldt als erkenning dat verkoper de aan de
proeven voorafgaande werkzaamheden juist heeft uitgevoerd.
4.3 Elke op verzoek van koper vervaardigde proef wordt bij koper
in rekening gebracht, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn
overeengekomen.
4.4 De in de catalogi/aanbieding/advertenties/prijslijst/website
opgenomen modellen, afbeeldingen, getallen, kleuren, maten,
gewichten, specificaties of omschrijvingen, zijn slechts als aanduiding
getoond.
4.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, gewicht, kleur en/of
andere specificaties die technisch niet te voorkomen zijn, of die naar
goed handelsgebruik zijn toegestaan, leveren geen tekortkoming van
verkoper in de nakoming van diens verplichtingen op.
4.6 De tekeningen, matrijzen, modellen, sjablonen, mallen, werktuigen
e.d. van de koper worden geacht juist en adequaat te zijn. Op verkoper
rust niet de verplichting daar enig nader onderzoek naar te doen.
4.7 De tekeningen, matrijzen, modellen, sjablonen, mallen,
werktuigen e.d., die eigendom zijn van de koper of door of via de
koper aan verkoper ter beschikking zijn gesteld worden na uitvoering
van de overeenkomst op kosten van de koper aan haar geretourneerd.
Verkoper heeft het recht de teruggave daarvan op te schorten totdat
alle vorderingen van verkoper (waaronder vorderingen uit eerdere en
latere overeenkomsten) op de wederpartij zijn voldaan.
Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst
5.1 Verkoper zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en
overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en

ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap
in Nederland.
5.2 Verkoper stelt de wijze van uitvoering van de overeenkomst
vast, voor zover tussen partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.
5.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst
dit volgens verkoper vereist, heeft verkoper het recht bepaalde
werkzaamheden te doen uitvoeren door personen door haar aan te
wijzen, waaronder ook derden worden begrepen. De toepasselijkheid
van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 B.W. wordt uitgesloten. De
koper draagt er op zijn kosten zorg voor dat alle zaken en gegevens,
waarvan verkoper aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan de
koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan verkoper worden
verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde
zaken en gegevens niet tijdig aan verkoper zijn verstrekt heeft zij het
recht niet met uitvoering van de overeenkomst aan te vangen, dan
wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven
aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook,
doordat verkoper is uitgegaan van door koper verstrekte onjuiste en/of
onvolledige gegevens.
5.5 De kosten gemaakt door verkoper doordat niet (tijdig) aan de
in artikel 5.4 gestelde voorwaarden is voldaan, komen voor rekening
van koper.
5.6 Verkoper is gerechtigd in gedeelten te leveren en de deelleveringen
afzonderlijk te factureren.
5.7 Indien de overeenkomst in fases wordt uitgevoerd, kan verkoper
de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren
opschorten totdat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande
fase heeft goedgekeurd.
5.8 Verkoper behoudt zich de gebruikelijke toleranties binnen de
branche voor ten aanzien van hoeveelhe¬den en technische gegevens
als maten, gewichten, kleur(echtheid), finish van de pool en dergelijke.
5.9 Verkoper is gerechtigd om met inachtneming van de gebruikelijke
toleranties binnen de branche meer of minder dan de door hem
opgegeven hoeveelheden te leveren. De werkelijk geleverde
hoeveelheid wordt gefactureerd.
Artikel 6 Levering
6.1 Levering van zaken geschiedt volgens de Incoterm “Ex Works”,
tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
6.2 Indien verkoper de zaken bezorgt, geschiedt dit steeds aan het bij
verkoper laatst bekende door koper opgegeven afleveradres.
6.3 Wanneer ingevolge de overeengekomen incoterm of andere
leveringsafspraak de zaken voor koper beschikbaar zijn gesteld, of
ter aflevering bij koper worden aangeboden, dient koper de zaken
af te nemen. Indien de zaken niet door koper worden afgenomen
om wat voor reden dan ook, kan levering constitutum possessorium
plaatsvinden door middel van een schriftelijke mededeling daartoe van
verkoper.
6.4 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken
van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is
verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van
koper.
6.5 Indien koper na een periode van twee weken na het verstrijken van
het overeengekomen moment van levering de goederen nog altijd niet
in ontvangst heeft (laten) nemen, verkeert de koper zonder dat daartoe
een ingebrekestelling is vereist in verzuim en is verkoper gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden en staat het verkoper vrij de genoemde
zaken aan derden te verkopen. De hiermee gepaard gaande kosten en
de eventuele minderopbrengst van de zaken komen voor rekening en
risico van de koper.
6.6 Verkoper is gerechtigd de zaken onder rembours te leveren.
6.7 Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van
uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper
deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
6.8. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is
deze indicatief. Een opgegeven leveringstijd is dan ook nimmer een
fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper
schriftelijk in gebreke te stellen en verkoper een redelijke termijn te
stellen waarbinnen zij alsnog aan haar verplichtingen dient te voldoen.
6.9 Indien wijzigingen van koper in de bestelling ertoe leiden dat
de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde tijd langer is,
wordt de levertijd met die extra benodigde tijd verlengd.
6.10 Verkoper is gerechtigd een voorschotbedrag in rekening te
brengen. Na betaling van het voorschotbedrag zal levering aan koper
plaatsvinden, tenzij partijen anders zijn overeengekomen;
Artikel 7 Onderzoek, reclames
7.1 Koper is gehouden het gekochte, c.q. de uitgevoerde opdracht op
het moment van (af)levering, te (doen) onderzoeken. Hierbij dient de
koper in ieder geval na te gaan:
- of de juiste zaken zijn geleverd;
- of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit en kwaliteit
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
- of in geval van levering anders dan ‘Ex Works’ door het
transport schade aan de zaken is ontstaan.
7.2 Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen door koper
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binnen 14 dagen na levering schriftelijk te worden gemeld aan
verkoper. Ieder recht van de koper jegens verkoper ter zake van de
zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien de zichtbare gebreken
of tekorten niet binnen 14 dagen na levering schriftelijk aan verkoper
worden gemeld.
7.3 Eventuele niet zichtbare gebreken dienen door de koper binnen 14
dagen nadat deze zijn ontdekt, of redelijkerwijs hadden behoren te zijn
ontdekt, doch uiterlijk binnen zes maanden na levering schriftelijk te
worden gemeld aan verkoper. Ieder recht van de koper jegens verkoper
ter zake van de niet zichtbare gebreken of tekorten vervalt, indien de
niet zichtbare gebreken of tekorten niet binnen de genoemde termijn
van 14 dagen c.q. zes maanden schriftelijk aan verkoper worden
gemeld.
7.4 Aanduidingen van kwaliteit, structuur, afmeting, kleur en finish
van de pool worden slechts bij benadering gegeven en zijn uitsluitend
indicatief van aard. Afwijkingen, gebaseerd op deze indicaties zijn niet
zodanig van aard dat daardoor sprake is van non-conformiteit, mits
deze afwijkingen technisch niet te voorkomen zijn en/of gebruikelijk en
aanvaardbaar zijn binnen de branche.
7.5 De kennisgeving zoals bedoeld in artikel 7. 2 en 7.3 dient een zo
gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten,
zodat verkoper in staat is hierop adequaat te reageren. De koper dient
de verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te onderzoeken.
7.6 Beschadigingen aan de verpakking c.q. zaak dienen op de pakbon/
CMR te worden genoteerd en eveneens schriftelijk aan verkoper te
worden gemeld.
7.7 Verkoper zal na de melding de klacht omgaand in behandeling
nemen, tenzij sprake is van een niet tijdige klacht ex artikel 7.2
en 7.3.
7.8 Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname
en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te
retourneren, dan geschiedt zulks enkel met voorafgaande schriftelijke
toestemming van verkoper. Retourzendingen dienen franco verzonden
te worden in onbeschadigde staat en originele verpakking.
7.9 Elk vorderingsrecht van koper jegens verkoper vervalt na verloop
van één jaar nadat koper met dit vorderingsrecht bekend is geworden,
tenzij koper binnen deze termijn een gerechtelijke procedure tegen
verkoper is gestart.
Artikel 8 Risico-overgang
8.1 Indien koper weigert de zaken in ontvangst te nemen, zijn de
vorderingen van verkoper, inclusief kosten van transport en opslag, op
koper onmiddellijk opeisbaar.
8.2 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp
van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop
deze zaken aan koper worden geleverd (zie artikel 6).
Artikel 9 Overmacht
9.1 Een tekortkoming kan de verkoper niet worden toegerekend indien
sprake is van overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan
naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in
staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van
verkoper, brand, stroom/computer storingen, verkeersopstoppingen,
exportbelemmeringen, stagnatie in levering van grondstoffen door
toeleveranciers alsmede een gebrek aan benodigde grondstoffen en
andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie
benodigde zaken of diensten worden daaronder begrepen.
9.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht
voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien
deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot
vergoeding van schade aan de andere partij.
9.4 Voor zover verkoper ten tijde van het intreden van overmacht
inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is
nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen
respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt,
is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na
te komen gedeelte separaat in rekening te brengen en is de koper
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.
Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1 De vorderingen van verkoper op koper zijn onmiddellijk en
zonder dat ingebrekestelling vereist is, opeisbaar en verkoper is
bevoegd zonder dat ingebrekestelling vereist is de nakoming van de
verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien:
- koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of
niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen
omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de
verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
- sprake is van liquidatie, (aanvraag of eigen aangifte van)
faillissement of (voorlopige) surséance van betaling van koper,
ofwel beslag is gelegd ten laste van koper indien en voor zover
het beslag niet binnen drie maanden weer is opgeheven;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te

stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de
overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
10.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden,
indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat
nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel
indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien
aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in
redelijkheid niet mag worden verwacht.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, is verkoper geen
schadevergoeding verschuldigd aan koper en bevrijdt de ontbinding
partijen van de daardoor getroffen verbintenissen. Voor zover
deze al zijn nagekomen, ontstaat voor partijen een verbintenis tot
ongedaanmaking van de reeds door hen ontvangen prestaties.
10.4 Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort,
behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
10.5 Verkoper behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding
te vorderen.
Artikel 11 Annulering
11.1 Indien koper, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze
wenst te annuleren, wordt 10% van de orderprijs (inclusief BTW) als
annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van
verkoper op volledige schadevergoeding inclusief gederfde winst.
11.2 Indien koper bij annulering de afname weigert van de reeds
door verkoper, speciaal voor koper, geproduceerde zaken, is
koper gehouden alle hieruit voortvloeiende kosten aan verkoper
te voldoen.
11.3 Annulering dient bij aangetekend schrijven te geschieden.
Artikel 12 Prijs en kosten
12.1 Verkoper zal koper over een voornemen tot verhoging van de prijs
of tarief inlichten. Verkoper zal daarbij de omvang van de verhoging
vermelden en de datum waarop deze ingaat.
12.2 Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke niet
verschuldigd is bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum.
Artikel 13 Betaling
13.1 Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden
binnen 30 dagen na factuurdatum door bijschrijving van het
verschuldigde bedrag op de bankrekening van verkoper in de valuta
waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen
schorten de betalingsverplichting niet op.
13.2 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn
van 30 dagen, is koper van rechtswege in verzuim, zonder dat een
ingebrekestelling is vereist. Koper is alsdan een rente verschuldigd van
1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de
wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt.
De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het
moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van
het volledige bedrag.
13.3 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de
kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte
in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
13.4 Koper heeft niet de bevoegdheid tot verrekening, opschorting, of
het toepassen van een korting op de betaling.
Artikel 14 Incassokosten
14.1 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming
van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van koper. In ieder geval is
koper in het geval van een geldvordering de volgende incassokosten
verschuldigd:
Hoofdsom
tot en met

Toepasselijk
percentage

Maximum

€ 2.500

15% over de
hoofdsom

€ 375 (min. € 40)

€ 5.000

€ 375 + 10% over
(hoofdsom - €.2.500)

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over
(hoofdsom - € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 + 1% over
(hoofdsom - € 10.000)

€ 2.775

Boven de
€ 200.000

€ 2.775 + 0,5% over
(hoofdsom - € 200.000)

€ 6.775

14.2 Indien verkoper hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van
koper, voor zover de koper in overwegende mate in het ongelijk wordt
gesteld in een gerechtelijke procedure tussen verkoper en koper.
Artikel 15 Garantie
15.1 Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn
van ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode van zes
maanden na levering, met inachtneming van hetgeen is bepaald in
artikel 7. Elke aansprakelijkheid van verkoper voor nadien gebleken
optredende gebreken is uitgesloten.

15.2 Koper dient het gekochte zelf vooraf te onderzoeken op
bruikbaarheid en toepasselijkheid. Verkoper verstrekt aan de koper,
met betrekking tot de bruikbaarheid, de toepasselijkheid, de
kleurechtheid, de samenstelling en de gebruikte stoffen van de door
haar geproduceerde zaken geen garantie en is voor eventueel daaruit
voortvloeiende schade niet aansprakelijk.
Artikel 16 Aansprakelijkheid en vrijwaring
16.1 Verkoper is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook,
indien koper niet heeft voldaan aan de in artikel 7.1 opgenomen
verplichtingen en de koper de gebreken niet heeft gemeld met
inachtneming van hetgeen in artikel 7 is bepaald.
16.2 In het geval van gebreken en of tekorten die aan verkoper
toerekenbaar zijn en aansprakelijkheid voor de schade die daaruit
voortvloeit niet is uitgesloten, heeft de koper uitsluitend recht op
herstel van de zaken of aanvulling van het tekort indien de gebreken of
tekorten ontoelaatbaar zijn.
16.3 In afwijking van het voorgaande artikellid, kan verkoper ervoor
kiezen om de zaken te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zodat de geleverde zaken (gedeeltelijk)
worden terug geleverd tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs.
De koper heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak
niet mogelijk is. Een vervangen zaak wordt eigendom van de verkoper.
16.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor:
- afwijkingen, beschadigingen, fouten en gebreken die
onopgemerkt zijn gebleven in door koper goedgekeurde proeven;
- schade die is ontstaan doordat verkoper is uitgegaan van door
de koper verstrekte onjuiste gegevens;
- voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door
bedrijfsstagnatie;
- schade ten gevolge van afgekeurde grond- en kleurstoffen
door gewijzigde (na datum overeenkomst) of onduidelijke
milieuwetgeving c.q. normen;
- onrechtmatig, oneigenlijk of onprofessioneel gebruik door
koper of derde van het geleverde;
- verkleuring en krimping;
- schade voortvloeiende uit onbruikbaarheid en
ontoepasselijkheid;
- schade ten gevolge van ondeugdelijke legging;
- schade ten gevolge van niet naleving van de gebruiksaanwijzing;
- onjuiste behandeling c.q. reiniging.
16.5 Elke aansprakelijkheid van verkoper is beperkt tot maximaal
het bedrag waarvoor de verzekeraar van verkoper dekking geeft.
Indien de verzekeraar van verkoper in enig geval geen dekking
geeft, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot maximaal
het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de factuur waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
16.6 Indien verkoper aansprakelijk is voor directe schade, dan is de
aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de geleverde producten.
16.7 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper niet
aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij
verkoper bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg
met koper, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad
en uitgangspunt neemt.
16.8 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen
van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te
wijten is aan opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van
verkoper.
Artikel 17 Intellectuele eigendom en auteursrechten
17.1 Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde,
behoudt verkoper zich alle rechten van intellectuele- en industriële
eigendom voor, waaronder, maar niet beperkt tot, de auteursrechten,
merkrechten, octrooirechten, modelrechten en handelsnaamrechten.
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen berusten de intellectueleen industriële eigendomsrechten op de zaken bij verkoper, ongeacht of
aan de koper hiervoor kosten in rekening zijn gebracht. Dit geldt ook
voor ontwerpen, halffabricaten, verpakkingen, etiketten, tekeningen,
modellen, dessins en know how.
17.2 Het is de koper niet toegestaan de intellectuele eigendomsrechten van verkoper zonder schriftelijke toestemming van verkoper
aan derden ter beschikking te stellen, ter inzage te geven, te kopiëren
of te gebruiken, of daarover mededelingen te doen. Alle door verkoper
vervaardigde stukken dienen op eerste verzoek van verkoper terstond
aan haar te worden teruggegeven.
17.3 De koper staat er jegens verkoper voor in dat door uitvoering
van de overeenkomst geen inbreuk op rechten van industriële of
intellectuele eigendom van derden wordt gemaakt. De koper vrijwaart
verkoper ter zake voor aanspraken van derden uit dien hoofde.
Artikel 18 Export/transport
18.1 Tenzij schriftelijk anderszins is overeengekomen, dient betaling
van exporttransacties vooraf te geschieden.
18.2 Koper garandeert dat indien er voor de invoer van de zaken in het
land van bestemming een invoercertificaat of -vergunning vereist is,
een dergelijk invoercertificaat of een dergelijke invoervergunning voor
verzending verkregen is of zal worden verkregen.
18.3 Indien verkoper voor transport of opslag van de zaken die
voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel
voor rekening en risico van koper.
18.4 Indien en voor zover verkoper het transport, opslag, verzending,
verpakking of dergelijke op zich neemt, wordt de wijze daarvan,
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indien geen nadere aanwijzing door koper aan verkoper is verstrekt,
door verkoper bepaald. Tenzij anders overeengekomen, gaat het risico
conform de Incoterm ‘Ex Works’ over.
18.5 Eventuele specifieke wensen van de koper inzake het transport/
de verzending/opslag, worden slechts uitgevoerd op kosten van koper.
Artikel 19 Eigendomsvoorbehoud
19.1 De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van
verkoper totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met
verkoper gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren
zaak/zaken zelf;
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de koopovereenkomst(en) door verkoper verrichte of de te verrichten
diensten;
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van
(een) koopovereenkomst(en).
19.2 Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van
een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of verwerkt,
mits koper daarbij tevens een eigendomsvoorbehoud bedingt.
Van doorverkopen of verwerken in het kader van een normale
bedrijfsuitoefening is in ieder geval geen sprake in geval van
faillissement of surseance van betaling van koper. Overigens is koper
niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te
vestigen.
19.3 Indien de koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde
vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is verkoper gerechtigd de
afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud
rust, bij de koper of derden die de zaak voor de koper houden weg te
(doen) halen. De koper geeft hierbij reeds nu voor alsdan toestemming
aan verkoper om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen
van verkoper zich bevinden. Koper is voorts verplicht hiertoe alle
medewerking te verschaffen op straffe van een direct opeisbare boete
zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist van 10% per dag
van het door hem verschuldigde.
19.4 Nadat verkoper zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust bij
koper heeft weggehaald zal koper worden gecrediteerd voor een
bedrag gelijk aan de op de dag van weghaling geldende inkoopprijs,
maar ten hoogste voor het aan koper in rekening gebrachte bedrag.
Verkoper kan op het te crediteren bedrag in mindering brengen
een bedrag ter zake van waardevermindering wegens bijvoorbeeld
beschadiging of veroudering en voor door verkoper gemaakte kosten.
19.5 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken willen (doen) uitoefenen of laten (doen) gelden, is de
koper verplicht verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.
19.6 De koper verplicht zich:
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren
en verzekerd te houden tegen beschadiging en verlies (waaronder
in ieder geval diefstal wordt begrepen) en de polis van deze
verzekering ter inzage te geven:
- alle aanspraken van de koper op verzekeraars met betrekking tot
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste
verzoek van verkoper aan haar te verpanden aan verkoper;
- de vorderingen die de koper verkrijgt jegens zijn afnemers bij
het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door
verkoper geleverde zaken op eerste verzoek van verkoper aan haar
te verpanden;
- de afgeleverde zaken die door betaling in eigendom van de koper
zijn overgegaan op eerste verzoek van verkoper aan verkoper te
verpanden tot meerdere zekerheid voor al hetgeen verkoper van
koper te vorderen mocht hebben;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als
het eigendom van verkoper; op andere manieren medewerking te
verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de
zaken wil treden en welke de koper niet onredelijk hinderen in de
normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 20 Vertalingen van deze voorwaarden
Uitsluitend de in de Nederlandse taal gestelde versie van deze
voorwaarden is authentiek. Indien deze voorwaarden in een andere
taal zijn geschreven, betreft dit een vertaling van de Nederlandse tekst.
Indien een vertaling op enige wijze strijdig is met de Nederlandse tekst,
dan prevaleert de Nederlandstalige tekst, die ingevolge artikel 23 is
gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
te Zwolle.
Artikel 21 Geschillen
Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten
overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de
rechtbank die bevoegd is in de vestigingsplaats van verkoper. Niettemin
heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de
wet bevoegde rechter.
Artikel 22 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht
van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 23 Deponering
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Zwolle.

