ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN VLOER ADVIESGROEP B.V.

Artikel 1. Definities
Verkoper
: Vloer Adviesgroep B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
Koper
: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
Overeenkomst : de overeenkomst tussen verkoper en koper;
Artikel 2. Algemeen
2.1

2.2

2.3

2.4

De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en
overeenkomst tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing
heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk
is afgeweken.
De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van de diensten van derden gebruik wordt
gemaakt.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten,
tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van
partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemen
voorwaarden van verkoper en koper strijdig zijn, de bepalingen in de algemene voorwaarden
van verkoper prevaleren.
Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van
toepassing. Verkoper en koper zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.

Artikel 3. Aanbiedingen / totstandkoming overeenkomst
3.1

3.2

3.3
3.4

3.5
3.6
3.7

3.8

Alle aanbiedingen door verkoper gedaan zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn voor
aanvaarding bevatten.
Indien het aanbod zonder termijn van aanvaarding wordt aanvaard, heeft verkoper het
recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Indien in de aanvaarding voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van het aanbod worden
aangebracht komt de overeenkomst pas tot stand, indien verkoper aan de koper schriftelijk
bericht heeft met deze afwijking van het aanbod in te stemmen.
De aanbiedingen worden gedaan op basis van de op het tijdstip der totstandkoming van de
overeenkomsten geldende prijzen.
Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere natuurlijke persoon
en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart -hij door ondertekening van het contract
– daartoe bevoegd te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon
hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet toto levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen.
De prijzen in de aanbiedingen / offertes gelden voor levering af magazijn, in Euro`s, inclusief
inladingskosten, exclusief BTW, heffingen van overheidswege, verzend-, vracht-, en
administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding /
aanvaarding en levering prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld
wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
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Indien verkoper 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.

Artikel 4. Wijzigingen
4.1

Na totstandkoming van de overeenkomst kan deze slechts schriftelijk door partijen worden
gewijzigd.

Artikel 5. Levering
5.1
5.2
5.3

5.4
5.5
5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum waarop
verkoper de order heeft bevestigd.
Opgegeven levertijden dienen slechts als indicatie en zijn niet te beschouwen als fatale
termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Verkoper is niet schadeplichtig wegens te late levering dan wanneer zij na schriftelijk in
gebreke te zijn gesteld door koper, waarbij aan verkoper een redelijke termijn wordt gegund
om alsnog te kunnen leveren, desalniettemin niet levert.
De goederen worden geleverd af fabriek/opslagplaats/distributiecentrum, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen.
De kosten voor transport komen voor rekening van de koper, tenzij partijen schriftelijk anders
zijn overeengekomen.
Partijen kunnen schriftelijk overeenkomen dat de goederen door verkoper bezorgd zullen
worden op, dan wel ter bezorging worden verzonden naar, een welbepaalde plaats, mits
zulks in de order wordt bevestigd. In dit geval worden de goederen geacht geleverd te zijn op
het moment dat deze de fabriek/opslagplaats/distributiecentrum verlaten en draagt de koper
zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.
Verkoper kan bij wijze van tegemoetkoming en/of service het transportrisico van de goederen
verzekeren, zulks onverminderd het overige in deze voorwaarden bepaald. In een dergelijk geval
zal enige aansprakelijkheid van verkoper jegens de opdrachtgever met betrekking tot transportschade
in ieder geval beperkt zijn tot het bedrag dat assuradeuren aan verkoper hebben uitgekeerd.
De koper is gehouden, wil zij eventueel trachten onder de door verkoper aangegane verzekering
te claimen, de transportschade bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst, binnen 48 uur
na ontvangst der goederen aan een bevoegd orgaan van verkoper te melden, waarbij tevens een
“rapport van onrechtmatigheid” of een (ander) wettelijk bewijsstuk dient te worden toegestuurd aan
verkoper.
Facturen van goederen, waarover met betrekking tot transportschade of anderszins enig geschil
bestaat, dienen desalniettemin met inbegrip van bijkomende kosten zoals opslag-, overslag-, vracht,verblijf- en rentekosten overeenkomstig het overige in deze voorwaarden bepaalde, terstond en voor
beslechting van het geschil te worden voldaan.
Wanneer verkoper voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers enz.
ter beschikking heeft gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een
waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is de koper verplicht ( tenzij het om eenmalige
verpakking gaat ) deze laadborden enz. terug te zenden naar het door verkoper opgegeven adres, bij
gebreke waarvan de koper aan verkoper schadevergoeding verschuldigd is.
Koper is nimmer gerechtigd om de in ontvangstname van de gekochte goederen te weigeren of om
deze retour te zenden tenzij verkoper hier schriftelijk mee akkoord gaat. Indien verkoper zonder
schriftelijk akkoord de goederen desondanks in ontvangst neemt, geschiedt dit steeds voor rekening en
risico van de opdrachtgever, zonder dat daaruit enige erkenning van welke aard dan ook kan worden
afgeleid. Bewaarloon is verschuldigd zoals in artikel 6.2 aangegeven.
Verkoper is gerechtigd om in gedeelten te leveren en iedere deellevering zal worden beschouwd als
een aparte overeenkomst waarop deze vooraarden van toepassing zijn.
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6.1

6.2

Indien om welke reden dan ook de koper niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip
in ontvangst te nemen, zal verkoper, indien haar opslagmogelijkheden dat toelaten, de goederen
bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen
totdat zij door de koper afgehaald worden.
Het risico met betrekking tot de goederen gaat op de koper over op het overeengekomen tijdstip.
De koper is verplicht de opslagkosten volgens het gebruikelijke tarief, alsmede de verzekeringskosten
te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn, dan wel, indien dat een
later tijdstip is, vanaf de overeengekomen leveringsdatum.

Artikel 7. Eigendomsovergang en risico
7.1
7.2

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7…

7.8

7.9.

Behoudens het gestelde in de leden 2 en 4 van dit artikel zal het eigendom van en het risico voor de
goederen op de koper overgaan bij levering, zoals genoemd in art. 4 van deze voorwaarden.
De geleverde goederen blijven eigendom van verkoper, totdat de koper jegens verkoper volledig
aan al zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op basis waarvan de goederen werden
geleverd, heeft voldaan.
De geleverde goederen worden, indien de koper niet volledig aan al zijn in lid 2 van dit artikel
genoemde verplichtingen jegens verkoper heeft voldaan, geacht door verkoper aan de koper om niet
in bewaring te zijn gegeven tot het tijdstip waarop de koper aan zijn verplichtingen jegens verkoper
heeft voldaan, met dien verstande, dat de koper voor de aan hem geleverde goederen het volledige
risico en de volledige aansprakelijkheid draagt van het moment af, dat de goederen aan hem ter
beschikking zijn gesteld, hetzij rechtstreeks, hetzij via een derde.
De koper is verplicht tot vergoeding van de kosten die verkoper redelijkerwijs heeft moeten maken ten
gevolge van het feit dat de goederen uit hoofde van het bepaalde in lid 2 van dit artikel eigendom van
verkoper zijn gebleven, daaronder begrepen – in geval van beschadiging van de goederen –
vergoeding van de kosten die verkoper heeft moeten maken voor herstel of vervanging.
Het is de koper niet toegestaan de goederen die uit hoofde van lid 2 van dit artikel aan verkoper in
eigendom toebehoren, aan derden ter beschikking te stellen en/of tot meerdere zekerheid aan derden
over te dragen.
Indien er gerede twijfel bij verkoper bestaat omtrent de solvabiliteit van de koper, is verkoper bevoegd
de bezorging van de goederen uit te stellen, totdat de koper zekerheid voor de betaling heeft
verschaft.
De koper is aansprakelijk voor de door verkoper door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
.De koper is verplicht tot het tijdstip van volledige betaling de geleverde goederen tegen brand,
diefstal, andere calamiteiten, aanspraken van derden en eigen risico passend en voor eigen rekening
te doen verzekeren. De koper wordt geacht zijn rechten, voortvloeiende uit deze
verzekeringsovereenkomst tot het tijdstip van volledige betaling van de goederen aan verkoper te
hebben gecedeerd. Op eerste aanmaning toont koper aan verkoper de desbetreffende polis en
premiekwitanties.
De koper verplicht zich verkoper onmiddellijk in kennis te stellen in geval de reeds geleverde, doch
Nog niet ( volledig ) betaalde goederen onder beslag komen, koper overweegt ( voorlopige )
surséance van betaling of faillissement aan te vragen, of dat faillissement wordt aangevraagd door
derden.
Verkoper behoudt zich het recht voor geleverde, maar nog niet ( volledig ) betaalde goederen terug te
halen bij de koper en de koper verleent verkoper hierbij uitdrukkelijk volmacht om daartoe
bedrijfsruimten en/of opslagruimten van de koper te betreden.
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Artikel 8. Overmacht
8.1.

8.2.

8.3.

8.4

8.5.

8.6.

De in art. 2 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke verkoper als
gevolg van niet aan haar toe te rekenen omstandigheden is verhinderd aan haar verplichtingen te
voldoen.
Een tekortkoming kan verkoper niet worden toegerekend, indien zij niet te wijten is aan haar schuld,
noch krachtens wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening
komt.
Onder overmacht aan de zijde van verkoper wordt in ieder geval verstaan : oorlog, oorlogsgevaar,
burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting,
eventuele redelijkerwijs niet te voorziene samenloop van ziekte onder het personeel, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, plotselinge en onvoorziene storingen in het
machinepark, storingen bij de levering van energie, gebrek aan grondstoffen, transportproblemen,
alles zowel in het bedrijf van verkoper als bij derden, van wie verkoper de benodigde materialen of
grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, als bij derden, aan wier zorg de materialen of
grondstoffen in het kader van transport of opslag zijn toevertrouwd.
Indien door de overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel verkoper
als de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval; heeft verkoper recht op vergoeding
van de door haar gemaakte kosten.
Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft de koper,
indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de
bevoegdheid om, hetzij het reeds geleverde gedeeltevan de goederen te behouden en de daarvoor
verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde gedeelte
te ontbinden, tenzij het reeds geleverde niet meer doeltreffend kan worden gebruikt door verkoper. Na
ontbinding is de koper verplicht hetgeen hem reeds geleverd wasvoor eigen rekening en risico naar
verkoper terug te zenden.
De op basis van lid 5 aan de koper toekomende mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst
over het reeds uitgevoerde gedeelte staat alleen ter beschikking van de koper indien deze kan
aantonen, dat het reeds geleverde gedeelte van de goederen door de koper niet meer doeltreffend
kan worden gebruikt ten gevolge van het ontbreken van het niet geleverde gedeelte van de goederen.

Artikel 9. Merk en kwaliteit
9.1.

9.2.

Indien door verkoper goederen onder speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk door aanduiding op
factuur en/of goederen aan de koper worden geleverd en gefactureerd, is deze gehouden op straffe
van het verbeuren van een direct opeisbare boete van tenminste € 10.000,00 per overtreding cq.
gebeurtenis deze goederen niet anders dan onder de door verkoper vastgestelde aanduiding aan
derden aan te bieden alsmede in geval van wederverkopers en/of rechtsopvolging, hoe ook genaamd,
deze op hem rustende sanctie aan derden op te leggen, zoals hij ook derden op bovenvermelde wijze
zal verplichten deze verplichting aan diens wederverkopers en/of rechtsopvolgers, hoe ook genaamd,
op te leggen.
Eenzelfde boete per overtreding cq. gebeurtenis verbeurt de koper hij en/of zijn wederverkopers en/of
rechtsopvolger, hoe ook genaamd, in strijd met de werkelijkheid goederen aanbiedt onder de door
verkoper gevoerde speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk, onverminderd het bepaalde in artikel 13.
De aanduiding op de factuurregel is in deze bepalend.
Indien door verkoper goederen zonder een speciale kwaliteitsaanduiding en/of merk als hierboven
beschreven worden geleverd en/of gefactureerd, is het de koper niet toegestaan om zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper schriftelijk en/of mondeling aan derden de
goederen aan te bieden onder enige merknaam en/of logo, of op enigerlei wijze de naam van
verkoper, in verband met deze goederen te hanteren jegens derden, op straffe van het verbeuren van
een direct opeisbare boete van €. 10.000,00 per keer en/of gebeurtenis en per dag dat de overtreding
van deze bepaling voortduurt.
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Artikel 10. Kortingen en voordelen
10.1.

Indien de koper een of meer der verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst niet of niet naar
behoren nakomt is verkoper gerechtigd, de voor de betrokken koper ten tijde van de overtreding
geldende kortingen en eventuele andere voordelen, te verlagen, respectievelijk in te trekken dan wel
de betrokken koper van verdere levering van artikelen van verkoper uit te sluiten.

Artikel 11. Garantie/verborgen gebreken/verval van rechten.
11.1.

11.2.

11.3

11.4.

11.5.

11.6.

11.7
11.8
11.9.

De koper dient bij ontvangst van de goederen te controleren of de leverantie met zijn bestelling en de
bij de zending gevoegde paklijst overeenstemt. In geval de goederen niet overeenstemmen met de
paklijst dient de koper verkoper meteen in te lichten, uiterlijk binnen 3 werkdagen na levering.
Op de door verkoper verwerkte vezels en garens en/of andere grondstoffen en/of halffabrikaten wordt
uitsluitend die garantie gegeven, zoals die door de desbetreffende fabrikant aan verkoper wordt
verleend en jegens haar wordt nagekomen.
Een protest in de zin van lid 4 van dit artikel schort de betalingsverplichting van de koper niet op,
tenzij verkoper na ingebrekestelling niet binnen een redelijke termijn het gebrek heeft hersteld.
Restitutie wordt verleend in geval van acceptatie van de garantie door de fabrikant en ten hoogste tot
het bedrag, dat door de fabrikant aan verkoper wordt vergoed. Voor schade, welke voortvloeit uit het
gebruik van de door verkoper geleverde goederen is verkoper niet aansprakelijk.
Geleverde goederen worden op zichtbare gebreken gedurende een periode van zes maanden, te
rekenen vanaf het tijdstip van levering, aan de koper gegarandeerd. Mits deze binnen acht dagen na
het constateren van het gebrek schriftelijk heeft geprotesteerd en verkoper in de gelegenheid heeft
gesteld binnen dezelfde termijn te inspecteren, onverminderd het bepaalde in lid 2 en 3 van dit artikel.
Laat de koper na tijdig te protesteren dan kan deze op een gebrek in de prestatie geen aanspraak
meer doen. Goederen waarop aanspraak op garantie wordt gemaakt, dienen franco en deugdelijk
verpakt aan verkoper te worden aangeboden.
Aanspraak op garantie vervalt, indien de goederen ten aanzien waarvan een beroep op garantie
wordt gedaan, zich niet meer onder de koper bevinden en/of indien bewerkt, verwerkt, versneden,
verknipt, gebruikt of beschadigd zijn. Elke aansprakelijkheid van verkoper voor aanspraken van
derden, niet zijnde de koper zelf, wordt uitgesloten. Koper vrijwaart verkoper ter zake van deze
aanspraken.
Aanduiding van kwaliteit, structuur, afmeting, kleur en finish wordt slechts bij benadering aangegeven.
In geval van afwijkingen, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of welke volgens
handels - usances algemeen worden toegelaten, is verkoper niet aansprakelijk.
Door verkoper verstrekte adviezen zijn vrijblijvend. De koper kan hieraan geen rechten ontlenen.
Indien de koper enige verplichting, voortvloeiende uit deze voorwaarden niet nakomt, vervalt zijn
aanspraak op garantie.
Verkoper staat in voor de goede kwaliteit van haar goederen. Verkoper kan niet aansprakelijk worden
gesteld voor mogelijke nadelige eigenschappen van het geleverde, indien deze eigenschappen
onlosmakelijk verbonden zijn met de goederen. Bepalend voor hetgeen onlosmakelijk verbonden is
met de producten, is of hier melding wordt gemaakt in de vakliteratuur. De koper dient aan de hand
van proeven vooraf zelf te beslissen of de goederen voor zijn doeleinden geschikt zijn.

Artikel 12. Prijs en betaling
12.1.
12.2.

Indien de levering langer dan drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt is
verkoper gerechtigd de koopprijs te wijzigen tot de op die dag geldende prijs.
Niettegenstaande lid 1 van dit artikel heeft verkoper te allen tijde, ook na de orderbevestiging, het
recht de opgegeven prijzen te wijzigen, teneinde kostenstijgingen, waaronder begrepen kosten van de
grondstoffen en materialen, verpakking, halffabrikaten, lonen, vrachten, belastingen, valutakoersen
en/of andere factoren die de prijs van de goederen mede bepalen, door te berekenen.

-6-

-6-

12.3.
12.4
12.5

12.6.

12.7.

12.8.
12.9
12.10.
12.11.

12.12.

De verkoopprijs omvat niet de kosten van verpakking.
De prijzen van verkoper zijn netto, zonder aftrek of korting en exclusief omzetbelasting of andere
heffing, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
Indien partijen overeenkomstig artikel 4.4 zijn overeengekomen dat de goederen niet af fabriek
worden geleverd, zullen de kosten van transport en transportverzekering voor rekening van de koper
komen.
Alle betalingen geschieden à contant ten kantore van verkoper, voorafgaande aan- of bij de levering
van de goederen, zonder enige korting of schuldvergelijking, tenzij partijen schriftelijk anders
overeenkomen.
Bij koop op rekening of krachtens krediet is de koper verplicht de koopprijs binnen 30 dagen na
aflevering te voldoen, ongeacht of de opdracht dan slechts voor een gedeelte is uitgevoerd. Hij is niet
bevoegd op deze koopprijs enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering
te brengen.
Verkoper kan te allen tijde van de koper gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de totale koopprijs
vorderen, ongeacht of de opdracht slechts voor een gedeelte is uitgevoerd.
Korting, inhouding, verrekening of opschorting van betaling van de door verkoper toegezonden
facturen is niet toegestaan.
Een door koper gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in
mindering van de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
Indien de koper niet tijdig zijn betalingsverplichtingen nakomt en evenmin binnen 10 dagen na een
ingebrekestelling alsnog zijn verplichtingen nakomt, is verkoper bevoegd de overeenkomst te
ontbinden.
In dat geval is de koper aansprakelijk voor alle door verkoper geleden schade, onder meer
bestaande uit geleden verlies, gederfde winst, gemaakte transportkosten en gemaakte kosten voor
juridische bijstand.
Indien verkoper goederen opslaat, een en ander als bedoeld in artikel 5, blijft de koperverplicht tot
betaling van de koopsom op het overeengekomen tijdstip of op het tijdstip waarop hij uit hoofde van
dit artikel verplicht is te betalen.

Artikel 13. Rente en kosten.
13.1.
13.2.
13.3.

13.4.
13.5.

Indien de koper tekortschiet in de nakoming van de koopovereenkomst is hij gehouden tot betaling
van een boete aan verkoper die gelijk is aan een bedrag van 30% van de koopprijs.
Betaling van de boete dient te geschieden binnen 30 dagen nadat verkoper het boetebeding
schriftelijk heeft ingeroepen.
Verkoper kan slechts dan tot inroeping van het boetebeding overgaan indien zij de koper vooraf
schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de koper in de gelegenheid wordt gesteld alsnog de
overeenkomst na te komen binnen een redelijke termijn. Ingebrekestelling is niet vereist indien
nakoming van de koopovereenkomst blijvend onmogelijk is.
Inroepen door verkoper van het boetebeding laat onverlet het recht van verkoper tot vordering van
schadevergoeding op grond van de wet.
Alle buitengerechtelijke kosten welke door verkoper ter invordering van achterstallige posten gemaakt
worden, komen voor rekening van de koper. In ieder geval is bij verzuim de koper een minimaal
bedrag verschuldigd, als bepaald in het declaratietarief van de Orde van Advocaten, ongeacht, indien
de kosten hoger zijn, zijn gebondenheid tot betaling van het meerdere bedrag.

Artikel 14 Schadevergoeding
14.1.

Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, direct of indirect verband
houdende met door verkoper geleverde goederen en/of door verkoper verrichte werkzaamheden,
behoudens in geval van opzet of grove schuld.
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Onverminderd het in deze algemene voorwaarden bepaalde, is aansprakelijkheid van verkoper uit
welken hoofde dan ook, te allen tijde beperkt tot het factuurbedrag betrekking hebbende op het
geleverde goed of de uitgevoerde werkzaamheden terzake waarvan de aansprakelijkheid wordt
gesteld.

Artikel 15. Ontbinding
15.1.

15.2.

Verkoper heeft het recht de koopovereenkomst te ontbinden indien de koper is staat van faillissement
wordt verklaard, voorlopige surcéance van betaling aanvraagt, in liquidatie treedt of door
beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen
of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze koopovereenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
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
Door ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is
aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit geleden verlies,
gederfde winst, gemaakte transportkosten en gemaakte kosten voor juridische bijstand.

Artikel 16.
Indien enig onderdeel van deze overeenkomst door de rechter ongeldig zal worden verklaard of zal
worden vernietigd, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven.

Artikel 17. Toepasselijk recht
Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 18. Geschillenbeslechting
Alle geschillen, voortvloeiende uit, of verband houdende met deze overeenkomst of uit, respectievelijk
met, nadere overeenkomsten en uitvoering hiervan, zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter te Amsterdam.

Artikel 19. Deponering voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken
Te Amsterdam onder nummer 34103037

