ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN HANDELMAATSCHAPPIJ GOOIMEER B.V.

Art. 1. Definities
In deze Algemene Verkoopvoorwaarden
van Handelmaatschappij Gooimeer B.V.
hebben de hieronder weergegeven
vetgedrukte woorden de volgende
betekenis:
Algemene Voorwaarden: de algemene
verkoopvoorwaarden
van
Handelmaatschappij Gooimeer B.V.;
Artikel: een bepaling van deze Algemene
Voorwaarden;
Koper: de wederpartij van Verkoper;
Overeenkomst: de ingevolge Artikel 3.4
tussen Partijen te sluiten of gesloten
koopovereenkomst met betrekking tot de
Zaken;
Partij: Koper of, al naar gelang het
geval, Verkoper. Onder Partijen wordt
verstaan: Koper en Verkoper gezamenlijk;
Verkoper: Handelmaatschappij Gooimeer
B.V., statutair gevestigd en kantoor
houdende te (1332 EB) Almere, aan de
Damsluisweg 67;
Zaken: de door Verkoper krachtens de
Overeenkomst te leveren roerende zaken
en/of diensten.
Art. 2. Toepasselijkheid
1. De toepasselijkheid van eventuele door
de Koper gehanteerde algemene
voorwaarden
wordt
hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen en
deze zijn niet op de rechtsbetrekking
met Verkoper van toepassing.
2. De Algemene Voorwaarden zijn van
toepassing op alle rechtsbetrekkingen
waarbij Verkoper als verkoper of
leverancier van Zaken optreedt.
3. Van één of meer bepalingen van de
Algemene Voorwaarden kan slechts
door een schriftelijke overeenkomst
tussen Partijen worden afgeweken en
dergelijke afwijkingen gelden uitluitend
voor de betreffende overeenkomst.
4. In
geval
van
inconsistentie,
interpretatieverschillen
of
tegenstrijdigheid tussen de Nederlandse
tekst van deze Algemene Voorwaarden
en vertalingen daarvan, prevaleert
steeds de Nederlandse tekst.
5. Onder schriftelijk wordt in deze
Algemene Voorwaarden mede verstaan
per fax, e-mail of ander elektronisch
medium.
Art. 3. Totstandkoming
Overeenkomst(en)
1. Alle aanbiedingen en offertes van
Verkoper zijn vrijblijvend en worden
gedaan onder voorbehoud van
tussentijdse verkoop of verhuur. Een

2.

3.

4.

5.

aanbieding die een termijn bevat kan
desondanks door Verkoper worden
herroepen, zelfs na ontvangst van de
order of opdracht, mits binnen 3
kalenderdagen.
Tenzij
schriftelijk
anders
overeengekomen,
zijn
alle
aanbiedingen en offertes gebaseerd op
uitvoering van de Overeenkomst onder
normale (arbeids-)omstandigheden en
gedurende normale werktijden. Indien
de uitvoering niet onder normale
(arbeids)-omstandigheden en gedurende
normale werktijden geschiedt, is Koper
gehouden om de daarmee gemoeide
additionele kosten aan Verkoper te
vergoeden.
Verkoper is te allen tijde bevoegd om
onderhandelingen met Koper af te
breken zonder opgave van redenen en
zonder tot vergoeding van schade en/of
kosten gehouden te zijn.
Een overeenkomst tussen Verkoper en
Koper komt tot stand zodra Verkoper de
opdracht van Koper schriftelijk
aanvaardt of een begin met de uitvoering
daarvan maakt (de "Overeenkomst").
Indien Koper niet binnen 8
kalenderdagen na de datum van
dagtekening
van
de
opdrachtbevestiging van Verkoper
eventuele bezwaren kenbaar heeft
gemaakt, wordt Koper geacht de
opdrachtbevestiging van Verkoper te
hebben geaccepteerd.
Koper doet afstand van zijn recht op
ontbinding of verwerping of vernietiging
uit hoofde van artikel 6:227c lid 2 en 5
BW, voor zover hij handelt in de
uitoefening van beroep of bedrijf.

Art. 4. Aflevering en levertijden
1. Tenzij
schriftelijk
anders
overeengekomen, geschiedt aflevering
van de Zaken EX WORKS (bedrijfsterrein Verkoper, Almere, Nederland)
(Incoterms meest recente versie).
2. De door Verkoper opgegeven levertijden
zijn geen fatale termijnen. Verkoper zal
niet in verzuim zijn, dan nadat hij
schriftelijk in gebreke is gesteld na
afloop van de overeengekomen, of
conform de in Artikel 4.3 bepaalde,
uitgestelde leveringstermijn en hem
daarbij een redelijke termijn voor de
nakoming is gegund, die onbenut is
verstreken.
3. Indien Verkoper de Overeenkomst niet
binnen de overeengekomen termijn kan
uitvoeren, zal Verkoper Koper hiervan
zo spoedig mogelijk op de hoogte

stellen en zal Verkoper in overleg met
Koper een nieuwe, redelijke termijn
voor levering vaststellen, zonder tot
vergoeding van schade en/of kosten
gehouden te zijn.
4. Verkoper is gerechtigd om de door hem
te verrichten leveringen in gedeelten uit
te voeren en verrichte deelleveringen
afzonderlijk te factureren.
5. Voor bepaling van gewicht, maat, getal
en samenstelling van de geleverde
Zaken zijn de wegingen, metingen,
tellingen en analyses volgens de door
Verkoper
gehanteerde methodes
maatgevend, behoudens tegenbewijs.
6. Geringe en gangbare afwijkingen van
de overeengekomen hoeveelheden,
afmetingen,
gewichten
en
samenstelling, naar boven of beneden,
worden door Koper aanvaard en leiden
niet tot een prijsaanpassing.
7. Aan Koper ter beschikking gestelde
afbeeldingen, folders, monsters en/of
modellen van de Zaken gelden slechts
bij wijze van aanduiding, zonder dat de
Zaken
daaraan
behoeven
te
beantwoorden. Het opvolgen door
Koper van door Verkoper gegeven
adviezen ter zake van de door Koper te
maken keuzes, is voor rekening en
risico van Koper. Aan eventuele door
Verkoper gemaakte berekeningen
kunnen door Koper geen rechten
worden ontleend. Deze berekeningen
dienen louter ter indicatie.
8. Verkoper is niet verplicht om bij de
Koper navraag te doen omtrent het
beoogde gebruik van de Zaken of de
omstandigheden waaronder de Zaken
zullen worden gebruikt. Verkoper is
niet aansprakelijk voor de toepassing
en/of het gebruik van de Zaken door
Koper.
9. Verkoper heeft het recht de
leveringstermijn aan te passen, indien
Koper hem niet tijdig alle voor de
uitvoering van de Overeenkomst
vereiste gegevens ter beschikking heeft
gesteld.
10. In geval van verkoop van gebruikte
Zaken of Zaken van tweede keus heeft
Koper het recht om de Zaken op zijn
kosten te keuren of te laten keuren vóór
het tijdstip van aflevering van de
desbetreffende Zaken op een met
Verkoper overeengekomen plaats.
11. Indien Koper van het in Artikel 4.10
bedoelde recht tot keuring geen gebruik
maakt, worden de desbetreffende Zaken
geacht in goede staat en volgens de
overeengekomen
afmetingen,
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specificaties en gewicht, zoals
aangegeven op de bijbehorende
laadbon, te zijn afgeleverd.
12. Op het moment van aflevering van
één of meer van de Zaken gaat het
risico van verlies, diefstal, molest en/of
beschadiging met betrekking tot de
desbetreffende Zaken over op Koper.
Koper is verplicht zich adequaat te
verzekeren tegen de risico's van verlies,
diefstal, molest en/of beschadiging van
de Zaken. Ingeval van verlies, diefstal
en/of beschadiging van de Zaken zal de
rechten die Koper jegens de verzekeraar
uit dien hoofde heeft aan Verkoper
overdragen of, ter keuze van Verkoper,
aan Verkoper verpanden.
13. Koper is verplicht de Zaken op de
overeengekomen plaats en tijdstip af te
nemen en, afhankelijk van de
overeengekomen wijze van levering,
direct te lossen. Indien Koper de Zaken
niet op de overeengekomen plaats en
het overeengekomen tijdstip afneemt
en/of, afhankelijk van het geval, niet
direct tot lossing overgaat, zullen de
Zaken voor rekening en risico van
Koper worden opgeslagen. Indien
Koper in gebreke blijft de Zaken alsnog
af te nemen na verloop van een daartoe
door Verkoper nader gestelde uiterste
termijn, is Verkoper gerechtigd de
Zaken op de door haar gewenste wijze
te gebruiken of te vervreemden en haar
vordering op Koper uit de opbrengst te
voldoen. Door Verkoper als gevolg
hiervan te maken extra of bijkomende
kosten zijn voor rekening van Koper.
14. Indien is overeengekomen dat
Verkoper het vervoer van de Zaken
dient te regelen, is Verkoper vrij in zijn
keuze van vervoermiddel.
15. Koper is te allen tijde verplicht zorg
te dragen voor een goed bereikbare
losplaats voor zware vrachtwagens en
voor het verkrijgen van de eventuele
noodzakelijke vergunningen van de
bevoegde autoriteiten voor het lossen
en het gebruik van de Zaken.
Art. 5. Prijzen
1. Alle door Verkoper opgegeven prijzen
zijn gebaseerd op levering EX WORKS
(Incoterms meest recente versie) en
exclusief btw, verpakking, emballage,
verzending,
vervoersdocumenten,
montage/installatie,
keuring,
verzekering en eventuele door de
overheid te heffen rechten of
belastingen.
2. Verkoper is gerechtigd om indien zich
na het sluiten van de Overeenkomst

maar vóór aflevering van de Zaken een
wijziging in kostprijsfactoren, zoals
onder meer prijzen van grondstoffen,
hulpmiddelen,
arbeidskosten,
verzekeringen,
vrachttarieven,
valutakoersen, belastingen, heffingen of
andere overheidsmaatregelen, heeft
voorgedaan van 5% of meer, dit
percentage aan Koper door te berekenen.
Deze prijsverhoging zal direct nadat
Verkoper Koper daarover heeft
geïnformeerd van kracht zijn. Indien
Koper de prijswijziging niet accepteert,
is hij gerechtigd de Overeenkomst met
onmiddellijke werking op te zeggen,
zulks zonder dat Verkoper tot
vergoeding van schade en/of kosten is
gehouden.
Art. 6. Betaling
1. Betaling door Koper dient plaats te
vinden binnen 30 kalenderdagen na
factuurdatum.
2. Betaling door Koper dient uitsluitend te
geschieden in euro, zonder verrekening,
korting of opschorting. Indien naar de
mening van Verkoper sprake is van een
gegronde klacht mag de betaling alleen
worden opgeschort voor wat betreft het
gedeelte van de factuur waarop de klacht
betrekking heeft.
3. Alle kosten in verband met betaling,
verschaffing van zekerheid daaronder
begrepen, komen voor rekening van
Koper.
4. In geval van overschrijding van de
overeengekomen betalingstermijn is
Koper, onverminderd de overige rechten
van Verkoper en zonder dat een
voorafgaande ingebrekestelling is
vereist,
over
het
openstaande
factuurbedrag tot aan het tijdstip van de
algehele voldoening de wettelijke
handelsrente verschuldigd. Alle nog niet
betaalde facturen worden terstond
opeisbaar en alle gevolgen van nietnakoming treden terstond in.
5. Alle
buitengerechtelijke
kosten,
uitdrukkelijk inclusief de kosten gemaakt
voor het opstellen en verzenden van
aanmaningen,
het
voeren
van
schikkingsonderhandelingen en andere
handelingen ter voorbereiding van een
mogelijke gerechtelijke procedure,
alsmede alle gerechtelijke kosten, die
Verkoper redelijkerwijs moet maken als
gevolg van de niet-nakoming door
Koper, komen voor rekening van Koper.
6. Betalingen van Koper strekken primair
ter voldoening van de in Artikel 6.5
bedoelde
verschuldigde
kosten,
secundair tot voldoening van de

verschuldigde rente en worden daarna in
mindering gebracht op dat deel van de
hoofdsom dat Verkoper aanwijst,
ongeacht andersluidende instructies van
Koper ter zake.
7. Verkoper is gerechtigd om te
verrekenen, ook indien niet aan de
wettelijke vereisten voor verrekening is
voldaan, waaronder maar niet beperkt tot
het verrekenen van vorderingen van
Verkoper en/of van tot de groep van
Verkoper behorende ondernemingen op
Koper of groepsvennootschappen van
Koper te verrekenen met vorderingen
van
Koper
of
diens
groepsvennootschappen op Verkoper
en/of tot de groep van Verkoper
behorende ondernemingen, ongeacht de
rechtsgrond van de desbetreffende
vorderingen en ongeacht of deze reeds
opeisbaar zijn.
Art. 7. Zekerheidsstelling
Indien er naar Verkopers oordeel een
gegronde reden bestaat om te vrezen dat
Koper zijn verplichtingen jegens Verkoper
niet behoorlijk of niet tijdig zal nakomen,
is Koper verplicht om, op eerste verzoek
van Verkoper, een gedeelte van de
koopsom of de gehele koopsom vooruit te
betalen en/of terstond genoegzame, in de
door Verkoper gewenste vorm, zekerheid te
stellen voor de volledige nakoming van al
zijn (betalings-)verplichtingen of de
gestelde zekerheid te vervangen of aan te
vullen. Indien Koper binnen 5
kalenderdagen na ontvangst van een
zodanig verzoek tot zekerheidstelling geen
gevolg daaraan geeft, treden alle gevolgen
van niet-nakoming terstond in.
Art. 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Verkoper behoudt zich de eigendom
van door hem aan Koper geleverde en te
leveren Zaken voor, totdat Koper
volledig heeft voldaan aan alle
(betalings-)verplichtingen voor alle
krachtens de Overeenkomst of andere
met Koper gesloten overeenkomsten
geleverde of te leveren Zaken of
krachtens de Overeenkomst of andere
met Koper gesloten overeenkomsten
tevens verrichtte of te verrichten
werkzaamheden
en
aan
alle
vorderingen wegens tekortkoming in de
nakoming van zodanige verplichtingen.
2. Koper is gehouden de Zaken separaat
en duidelijk gemarkeerd als zijnde
eigendom van Verhuurder op te slaan.
Koper verbindt zich hierbij jegens
Verkoper alle vorderingen die Koper
heeft of zal krijgen op haar
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3.

4.

5.

6.

7.

opdrachtgevers alsmede diens huidige
en toekomstige voorraden, inventaris en
bedrijfsmiddelen, (stil) te verpanden
aan Verkoper, zulks tot meerdere
zekerheid voor de betaling van al
hetgeen Verkoper nu of te eniger tijd
uit welken hoofde ook van de Koper te
vorderen heeft. Koper is gehouden zijn
medewerking te verlenen en alle
(rechts)handelingen te verrichten die
noodzakelijk zijn voor rechtsgeldige
vestiging van voornoemde pandrechten.
Indien sprake is van vermenging,
natrekking, verwerking of opname
(doch uitgezonderd zaaksvorming) van
de Zaken in andere zaken verkrijgt
Verkoper te allen tijde mede-eigendom
naar rato van de waarde van de door
hem geleverde Zaken.
Indien Koper mede uit de in Artikel 8.1
bedoelde Zaken een nieuwe zaak vormt,
is dit een zaak die Verkoper voor
zichzelf als eigenaar doet vormen en
houdt Koper deze voor Verkoper, totdat
Koper aan alle verplichtingen zoals
bedoeld in Artikel 8.1 heeft voldaan.
Voordat volledige betaling heeft
plaatsgevonden is Koper niet
gerechtigd de Zaken, geheel of
gedeeltelijk, direct of indirect, in
bruikleen te geven, te vervreemden, te
verhuren, te verpanden of op enige
andere wijze te bezwaren (zowel
verbintenis- als goederenrechtelijk).
Koper is verplicht om Verkoper
onverwijld op de hoogte te stellen
ingeval derden rechten op de door
Verkoper onder eigendomsvoorbehoud
geleverde
Zaken
doen
gelden
(waaronder begrepen beslaglegging) of
hij kennis ervan heeft dat derden
voornemens zijn rechten op de
voornoemde Zaken te doen gelden.
In geval van niet-nakoming door Koper
heeft Verkoper het recht om de
geleverde Zaken die aan hem toebehoren
terug te (doen) halen. Koper zal alle
benodigde medewerking verlenen en
machtigt
Verkoper
reeds
nu
onherroepelijk en onvoorwaardelijk om
daartoe de terreinen en/of ruimtes te
(doen) betreden waar de desbetreffende
geleverde Zaken zich bevinden en is, in
voorkomend geval, verplicht ervoor te
zorgen
dat
derden
Verkoper
toestemming verlenen om de terreinen
en/of ruimtes te (doen) betreden waar de
desbetreffende Zaken zich bevinden.
Alle kosten van Verkoper in verband
met het terughalen van de geleverde
Zaken komen voor rekening van Koper.

Art. 9. Garantie
1. Verkoper garandeert Koper dat de
Zaken op het moment van aflevering
voldoen aan de toleranties
en
voorwaarden zoals omschreven in de
toepasselijke Eurocode.
2. Er geldt geen garantie indien (i) de
Zaken voor een ander doel zijn
gebruikt dan waarvoor zij normaliter
zijn bestemd of naar oordeel van
Verkoper op onoordeelkundige wijze
zijn gebruikt of vervoerd (ii) de Zaken
door Koper, diens opdrachtgever of
een derde zijn gerapareed, aangepast
of gewijzigd, (iii) de schade is
veroorzaakt door nalatigheid van
Koper
(bijvoorbeeld
door
onvoldoende of onjuist onderhoud of
opslag), (iv) in geval van normale
slijtage of (v) Koper bij constatering
van het gebrek niet al het nodige heeft
gedaan om verdere schade aan de
geleverde Zaak te voorkomen.
3. Verkoper staat nimmer garant voor de
afwezigheid van fouten welke het
gevolg zijn van het naleven van enige
dwingende wettelijke bepalingen
aangaande de aard of de eigenschap
van grondstoffen en/of materialen
toegepast in de geleverde Zaken.
Art. 10. Klachten
1. Klachten over de geleverde Zaken
dienen schriftelijk uiterlijk binnen 8
kalenderdagen na aflevering van de
Zaken door Koper bij Verkoper te zijn
ingediend. Indien Koper niet binnen de
genoemde termijn heeft geklaagd,
vervalt ieder klachtrecht en wordt
Koper geacht de Zaken te hebben
geaccepteerd. Ieder klachtrecht vervalt
zodra de Zaken zijn verwerkt of
gebruikt.
2. Na het indienen van een klacht zoals
bedoeld in Artikel 10.1 vindt overleg
tussen Koper en Verkoper plaats en
dient Koper Verkoper te allen tijde in
de gelegenheid te stellen de klacht te
onderzoeken en hem daartoe alle
benodigde bescheiden en/of monsters
ter beschikking te stellen in de staat
waarin deze zich bevinden ten tijde
van de klacht.
3. Indien een klacht door Verkoper
gegrond wordt bevonden, is Verkoper
slechts gehouden om het ontbrekende
gedeelte te leveren, het onderdeel of de
onderdelen van de geleverde Zaken
waarop de klacht betrekking heeft te
vervangen of de prijs of een
corresponderend deel daarvan aan
Koper terug te betalen tegen terug

levering van de desbetreffende Zaken,
zulks ter keuze van Verkoper. Koper is
gehouden om de instructies van
Verkoper betreffende het retourneren
van de te vervangen (onderdelen van)
de Zaken op te volgen.
4. Vorderingen Koper gebaseerd op de
stelling dat de door Verkoper geleverde
Zaken niet voldoen aan de
Overeenkomst, verjaren door verloop
van 6 kalendermaanden na de datum
van aflevering van de desbetreffende
Zaken aan Koper.
Art. 11. Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Verkoper is,
ongeacht de rechtsgrond, beperkt tot
maximaal het factuurbedrag dat door
Koper is betaald voor de Zaken
waardoor de door Koper geleden
schade is veroorzaakt.
2. Verkoper is, ongeacht de rechtsgrond,
nimmer aansprakelijk voor indirecte
schade,
immateriële
schade,
gevolgschade, waaronder onder meer
wordt verstaan gederfde winst, geleden
verliezen, verlies van omzet, gemaakte
kosten, verlies van gegevens, verlies van
contracten, gemiste opdrachten, gemiste
besparingen,
niet
terugverdiende
investeringen en schade door productieof bedrijfsonderbrekingen of -stagnatie.
3. Verkoper is, ongeacht de rechtsgrond,
niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door opzet of bewuste
roekeloosheid van haar ondergeschikten
en/of niet-ondergeschikten voor wie hij
volgens de wet aansprakelijk is.
4. Verkoper is, ongeacht de rechtsgrond,
niet aansprakelijk voor schade
veroorzaakt door of als gevolg van te
late leveringen van de Zaken.
5. Verkoper is niet aansprakelijk voor
schade die is veroorzaakt door of het
gevolg is van het gebruik, verwerken en
doorgeven van door of namens Koper
aangeleverde informatie. Verkoper is
niet verplicht om te controleren of de
door Koper verstrekte informatie juist,
compleet en/of accuraat is.
6. Verkoper bedingt alle wettelijke en
contractuele rechten, die hij ter afwering
van zijn eigen aansprakelijkheid kan
inroepen mede ten behoeve van zijn
ondergeschikten, niet-ondergeschikten
en al diegenen die bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken.
7. Verkoper mag bij de uitvoering van de
Overeenkomst derden inschakelen en is
te allen tijde gerechtigd om eventuele
aansprakelijkheidsbeperkingen van die
derden jegens Koper in te roepen.

3

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN HANDELMAATSCHAPPIJ GOOIMEER B.V.
8. De aansprakelijkheidsbeperkingen van
Artikelen 11.1 tot en met 11.7 laten de
aansprakelijkheid van Verkoper op
grond van dwingend recht onverlet.
Verkoper zal zich niet beroepen op de
aansprakelijkheidsbeperkingen
van
Artikelen 11.1 tot en met 11.7 indien en
voor zover sprake is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Verkoper
en/of tot de bedrijfsleiding van
Verkoper behorende leidinggevende
ondergeschikten.
Artikel 12. Intellectuele eigendom
1. Alle tekeningen, modellen, platen,
films, foto’s, stempels, andere beeld-,
geluids- en informatiedragers of
andere hulpmiddelen en ontwerpen,
software daaronder begrepen, zowel in
hun geheel als in onderdelen, van de
Zaken of die in het kader van de
Overeenkomst door Verkoper zijn
gemaakt of ter beschikking gesteld,
zijn en blijven eigendom van
Verkoper.
2. Het is Koper verboden om van
Verkoper verkregen vertrouwelijke
informatie, waaronder is begrepen de
informatie zoals bedoeld in Artikel
12.1, op welke wijze dan ook aan
derden bekend te maken, behoudens
voor zover vereist op grond van een
uitspraak van bevoegd gezag of aan
diens professionele adviseurs en
werknemers
met
geheimhoudingsplicht.
Art. 13. Overmacht
1. Indien de behoorlijke nakoming door
Verkoper ten gevolge van één of meer
omstandigheden, die niet voor rekening
van Verkoper komen, ongeacht of deze
bij het aangaan van de Overeenkomst
redelijkerwijs voorzienbaar waren,
waaronder de omstandigheden genoemd
in Artikel 13.3, geheel of gedeeltelijk
blijvend onmogelijk is, is Verkoper niet
aansprakelijk jegens Koper voor enige
tekortkoming in de nakoming van zijn
verplichtingen uit hoofde van de
Overeenkomst, enig als gevolg daarvan
optredend verzuim of enige vertraging
in de uitvoering van de Overeenkomst
en heeft iedere Partij het recht de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden. Indien de onmogelijkheid in
de nakoming tijdelijk is, kan de
Overeenkomst op een later tijdstip
worden nagekomen, tenzij nakoming op
een later tijdstip niet meer van waarde is
voor Verkoper.
2. Verkoper is gerechtigd de Overeenkomst

geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
indien Koper is getroffen door
overmacht die een aaneengesloten
periode van 1 kalendermaand beslaat of
waarvan Verkoper dat redelijkerwijs
verwacht.
3. Omstandigheden die in ieder geval niet
voor rekening van Verkoper komen,
zijn: van overheidswege uitgevaardigde
of uit te vaardigen voorschriften die het
gebruik van de geleverde of nog te
leveren Zaken verhinderen of beperken,
tekort aan grond- en hulpstoffen voor
productie van de Zaken, te kort aan
arbeidskrachten, werkstaking, in-, uiten/of
doorvoerverbod,
transportproblemen, niet-nakoming van
de verplichtingen door toeleveranciers
van Verkoper en/of door Verkoper
ingeschakelde transportondernemingen,
storingen in de productie bij
toeleveranciers en Verkoper, natuuren/of kernrampen, oorlog en/of
oorlogsdreiging, terroristische acties
en/of aanslagen.
Art. 14. Beëindiging Overeenkomst
Indien Koper jegens Verkoper tekort komt
in de nakoming van zijn verplichtingen uit
hoofde van de Overeenkomst of indien: (a)
surseance van betaling van Koper wordt of
is aangevraagd of is verleend, (b) het
faillissement van Koper wordt of is
aangevraagd of uitgesproken, (c) Koper een
regeling met zijn schuldeisers treft of
andere stappen neemt met het oog op
herstructurering van zijn schulden, (d)
Koper anderszins in de zeggenschap over
zijn vermogen wordt beperkt of deze
verliest, (e) Koper zijn bedrijfsactiviteiten
staakt of naar een ander land verplaatst, of
wordt geliquideerd of ontbonden, fuseert of
wordt gesplitst of een besluit tot één of
meer van het vorenstaande wordt genomen,
of (f) een wijziging optreedt in de
(rechts)personen die de macht hebben om
het bestuur en het beleid van Koper te
sturen door het eigendom van
stemgerechtigde
aandelen,
door
overeenkomst of anderszins, heeft Verkoper
het recht om de Overeenkomst met
onmiddellijke werking schriftelijk te
beëindigen, ofwel door de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden ofwel
door de Overeenkomst op te zeggen, en de
verdere nakoming van zijn verplichtingen
uit hoofde van de Overeenkomst op te
schorten, zulks onverminderd alle overige
aan hem toekomende rechten en zonder tot
schadevergoeding gehouden te zijn. Het
stellen van een termijn voor nakoming in
de schriftelijke kennisgeving van

Verkoper is niet vereist indien nakoming
naar de mening van Verkoper niet
mogelijk of niet wenselijk is.
Art. 15. Conversie
Indien enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden ongeldig, onwettig, niet
verbindend of (geheel of gedeeltelijk) niet
uitvoerbaar zal zijn, blijven de overige
bepalingen
van
deze
Algemene
Voorwaarden van kracht. Partijen zullen al
het mogelijke doen om overeenstemming
te bereiken over een nieuwe bepaling die
zo weinig mogelijk afwijkt van de
ongeldige, onwettige, niet verbindende of
niet uitvoerbare bepaling, in aanmerking
nemende de inhoud en het doel van deze
Algemene Voorwaarden.
Art. 16. Toepasselijk recht en
geschillenregeling
1. Op alle rechtsverhoudingen tussen
Verkoper en Koper is Nederlands recht
van
toepassing.
Het
Weens
Koopverdrag is niet van toepassing.
2. De bevoegde rechter van de Rechtbank
Midden-Nederland, locatie Utrecht is
bij uitsluiting bevoegd om kennis te
nemen van alle geschillen die mochten
ontstaan tussen Verkoper en Koper
voortvloeiende uit of in verband met (de
uitvoering van) de Overeenkomst(en)
alsmede in verband met deze Algemene
Voorwaarden, zulks onverminderd het
recht van Verkoper om de wettelijk of
bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

4

