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Artikel 1. Definities 

In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen met een hoofdletter geschreven en in de navolgende 

betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: 

1. Koper: de natuurlijk of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt en wederpartij bij de Overeenkomst met 

Leverancier in de zin van artikel 6:231 sub c BW. 

2. Leverancier: de contractuele wederpartij bij de Overeenkomst met Koper en gebruiker van deze algemene voorwaarden in 

de zin van artikel 6:231 sub b BW. 

3. Order: het plaatsen van een bestelling tot het leveren van Producten door Koper bij Leverancier. 

4. Overeenkomst: de afspraak tussen Leverancier en Koper op basis waarvan Leverancier Producten aan Koper levert tegen 

betaling. 

5. Partijen: Leverancier en Koper gezamenlijk. 

6. Producten: alle zaken, waaronder begrepen documentatie, (technische) tekeningen, accessoires, hulp- en (test)apparatuur, 

die het onderwerp zijn van de Overeenkomst. 

7. Schriftelijk: onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail, fax of digitaal 

(bijvoorbeeld via een online interface) mits de identiteit van de afzender en integriteit van de inhoud voldoende vaststaat. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid 

1. Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van 

Leverancier, van welke aard dan ook, tenzij die toepasselijkheid geheel of op onderdelen uitdrukkelijk schriftelijk is 

uitgesloten c.q. expliciet anders is overeengekomen. 

2. Eventuele algemene voorwaarden van Koper, hoe dan ook genaamd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts van toepassing indien en voor zover deze door 

Leverancier uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard. 



 

Versie: 5 januari 2018 Pag. 2 / 6 

3. Wanneer door Leverancier gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van onderhavige algemene 

voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze voorwaarden te 

eisen. Koper kan geen rechten ontlenen aan de wijze waarop Leverancier de onderhavige voorwaarden toepast. 

4. Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering 

waarvan derden worden betrokken. Deze derden kunnen jegens Koper een rechtstreeks beroep op de onderhavige 

voorwaarden doen, waaronder eventuele beperkingen van de aansprakelijkheid. 

5. Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden of enige andere Overeenkomst met 

Leverancier in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de 

betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Leverancier vast te stellen nieuwe, 

rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling. 

6. Koper met wie eenmaal op de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de 

toepasselijkheid van deze voorwaarden op een later met Leverancier gesloten Overeenkomst in te stemmen. 

7. In geval van strijd tussen de inhoud van een tussen Koper en Leverancier gesloten Overeenkomst en de onderhavige 

voorwaarden, prevaleert de inhoud van de Overeenkomst. 

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen van Leverancier zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt 

aangegeven. 

2. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een deel van de in de aanbieding begrepen 

Producten tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs. 

3. De inhoud van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de aanbieding gegeven omschrijving van de levering. Indien 

de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod is Leverancier daaraan 

niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leverancier 

anders aangeeft. 

4. Kennelijke fouten of verschrijvingen in het aanbod van Leverancier binden Leverancier niet. 

5. De prijzen in de aanbiedingen van Leverancier zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij 

uitdrukkelijk anders aangegeven. 

6. Het staat Leverancier vrij haar prijzen op ieder gewenst moment te wijzigen. Aanbiedingen gelden derhalve niet 

automatisch voor toekomstige Orders. 

 

Artikel 4. Prijzen 

1. De door Leverancier opgegeven of met Leverancier overeengekomen prijzen zijn netto, “Ex Works” (conform het ter zake 

bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). De prijzen 

zijn derhalve onder meer exclusief BTW en andere belastingen of heffingen opgelegd of geheven met betrekking tot de 

Producten en exclusief transport-, verzekerings- en verpakkingskosten. 

2. Indien na het sluiten van de Overeenkomst doch voor levering één of meer van onderstaande kostenfactoren een wijziging 

ondergaan, is Leverancier gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen: 

a. door de Nederlandse overheid (de Europese overheid daaronder mede begrepen) en/of vakorganisaties opgelegde of 

gewijzigde belastingen, invoerrechten, heffingen, lonen, arbeidsvoorwaarden, sociale verzekeringen of andere lasten; 

b. door de overheid of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen, arbeidsvoorwaarden, cao’s, BTW of 

sociale verzekeringen e.d. c.q. indien wijzigingen worden aangebracht in de prijzen van toeleveranciers; 

c. prijsstijgingen als gevolg van wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabricaten, verpakkingsmateriaal, etc. 

3. Indien Leverancier van oordeel is dat kostenverhogende omstandigheden zijn ingetreden, dient zij Koper hiervan zo 

spoedig mogelijk, schriftelijk op de hoogte te stellen. 

4. Indien Leverancier de prijs na de totstandkoming van de Overeenkomst met meer dan 10% van het oorspronkelijke 

factuurbedrag verhoogt, is Koper gerechtigd de Overeenkomst met Leverancier op te zeggen tegen de datum waarop de 

prijswijziging in werking treedt, tenzij Leverancier aangeeft de Overeenkomst alsnog voor de oorspronkelijke prijs uit te 

zullen voeren. 

 

Artikel 5. Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af bedrijf van Leverancier “EX Works” te Nijmegen (conform het ter 

zake bepaalde in de laatste versie van de Incoterms zoals opgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel). 
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2. Koper is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd dan wel op 

het moment waarop deze volgens de Overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Koper draagt zorg voor 

voldoende laad- en losmogelijkheden en voor een snelle lossing. 

3. Indien Koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de 

levering, zullen de Producten worden opgeslagen voor risico van Koper. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, 

waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. 

4. Gedurende opslag geldt een termijn van 30 dagen waarbinnen Leverancier Koper in staat zal stellen de Producten alsnog te 

af te nemen of in ontvangst te nemen. Een en ander, tenzij Leverancier uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft 

gesteld. 

5. Indien Koper ook na verloop van de in het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen 

te voldoen, verkeert Koper van rechtswege in verzuim en heeft Leverancier het recht de Overeenkomst schriftelijk en met 

onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande of nadere ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder tot 

vergoeding van schade, kosten of rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Leverancier is in voorkomend 

geval gerechtigd de Producten aan derden te verkopen of voor de uitvoering van andere overeenkomsten te gebruiken. 

Het voorgaande laat de verplichting van Koper de overeengekomen koopprijs, alsmede eventuele opslag- en/of andere 

kosten te voldoen, onverlet. 

 

Artikel 6. Levertijd 

1. Door Leverancier opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen. 

2. Bij niet tijdige levering dient Koper Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en Leverancier een redelijke 

termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen. 

3. De door Leverancier opgegeven levertijd vangt eerst aan nadat alle benodigde informatie en gegevens in haar bezit zijn. 

 

Artikel 7. Deelleveringen 

Het is Leverancier toegestaan verkochte Producten in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen 

zelfstandige waarde heeft. Indien de Producten in gedeelten worden geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk 

te factureren. 

 

Artikel 8. Technische eisen, monsters, modellen en voorbeelden 

1. Indien de in Nederland te leveren Producten buiten Nederland moeten worden gebruikt is Leverancier er niet 

verantwoordelijk voor dat de te leveren Producten voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die 

worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de Producten moeten worden gebruikt. Dit geldt niet indien 

bij het sluiten van de Overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt onder overlegging door Koper 

aan Leverancier van alle benodigde informatie en gegevens teneinde Leverancier in staat te stellen om te voldoen aan de 

ter plaatse geldende technische eisen, normen en/of voorschriften. 

2. Alle andere technische eisen die door Koper aan de te leveren Producten worden gesteld en welke afwijken van de normaal 

geldende eisen, dienen vóór het sluiten van de Overeenkomst door Koper nadrukkelijk te worden gemeld. 

3. Tekeningen, technische beschrijvingen, modellen, stalen, monsters, afbeeldingen, kleuren, gewichten, maten en 

materiaalaanduidingen, worden door Leverancier te goeder trouw en zo juist mogelijk opgegeven. Deze informatieve 

gegevens zijn echter niet bindend. Afwijkingen in geleverde Producten met de in de branche gebruikelijke marges dienen te 

worden geaccepteerd en geven Koper geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade of enig ander recht, tenzij 

bij de Overeenkomst uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is overeengekomen. 

 

Artikel 9. Ontbinding van de Overeenkomst 

In de volgende gevallen is Leverancier bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot 

onmiddellijke buitengerechtelijke ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, zonder tot enige schadevergoeding jegens 

Koper gehouden te zijn en onverminderd het recht van Leverancier schadevergoeding te vorderen: 

a. indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Leverancier omstandigheden ter kennis komen die Leverancier goede 

grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; 

b. indien Leverancier Koper bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en 

deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is ondanks sommatie; 

c. indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan Leverancier zich bij de 

uitvoering van de Overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de 
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Overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de 

Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd; 

d. indien de toeleverancier van Leverancier surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement verkeert. 

 

Artikel 10. Garantie 

1. Onverminderd eventuele garantierechten die de wet aan Koper toekent en welke dwingendrechtelijk van aard zijn, 

garandeert Leverancier dat de door haar geleverde Producten vrij zijn van ontwerp-, materiaal- en fabricagefouten 

gedurende een periode van 3 maanden na levering. 

2. Leverancier is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de Producten voor elke individuele 

toepassing door Koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de Producten. 

3. Indien tijdig en correct is gereclameerd en naar het redelijke oordeel van Leverancier genoegzaam is aangetoond dat de 

Producten ondeugdelijk zijn, heeft Leverancier de keus hetzij de niet deugdelijk gebleken Producten kosteloos opnieuw te 

leveren tegen retournering van de ondeugdelijk gebleken Producten, hetzij de betreffende Producten te repareren, hetzij 

Koper een in onderling overleg vast te stellen korting op de koopprijs te verlenen. 

4. Leverancier verleent geen garantie indien: 

a. en zolang Koper jegens Leverancier in gebreke verkeert in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Leverancier; 

b. Koper de geleverde Producten zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren/of bewerken; 

c. de geleverde Producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, zoals gebruik van de Producten bij een 

temperatuur boven 35 graden Celsius, of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen 

van Leverancier en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; 

d. de ondeugdelijkheid is ontstaan door normale slijtage, verwaarlozing van onderhoud, onjuist onderhoud of onjuist 

gebruik van het Product; 

e. de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen 

ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen. 

5. Zaken die ter reparatie, vervanging of ter beoordeling onder garantie aan Leverancier worden vervoerd of toegezonden, 

blijven te allen tijde voor risico van Koper, ongeacht wie de wijze van transport of verzending heeft bepaald en ongeacht 

wie de kosten daarvan voor zijn rekening neemt.  

6. Door voldoening aan een van de hiervoor genoemde prestaties zal Leverancier ter zake van zijn garantieverplichtingen 

volledig zijn gekweten en zal Leverancier tot geen enkele verdere (schade)vergoeding zijn gehouden. 

7. Indien de garantie een product betreft dat door een derde is geproduceerd is de garantie beperkt tot de garantie die door 

de betreffende producent voor dat product wordt gegeven. In geval van verkoop van Producten die worden verkocht 

onder fabrieks-, of importeursgarantie, is er uitsluitend garantie op de eventuele defecte of in gebreken verkerende 

afzonderlijke componenten en/of onderdelen van de door Leverancier aan Koper geleverde Producten. Eventuele 

noodzakelijke (de)montage-, afstel- en instelkosten van de onderdelen van of aan het verkochte Product alsmede 

eventuele bijkomende kosten van uurloon of benodigde materialen zijn voor rekening van Koper. 

8. Indien Producten, geleverd onder fabrieks- of importeursgarantie, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie 

door de betrokken fabrikant of importeur, zullen de kosten, welke daarbij eventueel voor Leverancier ontstaan, aan Koper 

in rekening worden gebracht. Transport of verzending van de betreffende ter beoordeling, vervanging of reparatie 

geschiedt voor rekening van Koper. 

 

Artikel 11. Gebreken; klachttermijnen 

1. Koper dient de gekochte Producten bij aflevering of zo spoedig daarna als mogelijk te (laten) onderzoeken. Hierbij dient 

Koper na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt, te weten: 

- of de juiste Producten zijn geleverd; 

- of de afgeleverde Producten wat betreft kwantiteit (bijvoorbeeld de hoeveelheid en het aantal overeenstemmen met 

hetgeen is overeengekomen); 

- of de afgeleverde Producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of, indien deze ontbreken, aan de eisen 

die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden. 

2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient Koper deze binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk aan 

Leverancier te melden. 

3. Niet zichtbare gebreken dient Koper binnen 3 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 3 maanden na aflevering 

schriftelijk te melden aan Leverancier. 

4. Ook indien Koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. 

5. Producten kunnen slechts na voorafgaande, schriftelijke toestemming aan Leverancier worden geretourneerd. 
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Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Leverancier geleverde Producten blijven het eigendom van Leverancier totdat Koper zijn verplichtingen uit alle 

met Leverancier gesloten Overeenkomsten volledig is nagekomen. 

2. Door Leverancier geleverde Producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het 

kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. 

3. Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden noch op enige andere wijze te 

bezwaren. 

4. Koper geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Leverancier dan wel aan en door haar aan te 

wijzen derde om, in alle gevallen waarin Leverancier haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden 

waar de eigendommen van Leverancier zich dan zullen bevinden en die Producten aldaar mee te nemen. 

5. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen 

vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Leverancier zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de 

hoogte te stellen. 

6. Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen 

brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage 

te geven. 

 

Artikel 13. Betaling 

1. Betaling van facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder enige verrekening of korting, op een 

door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk een andere termijn is 

overeengekomen. Leverancier behoudt zich het recht voor om facturen digitaal toe te sturen. 

2. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn verkeert Koper van rechtswege in verzuim zonder dat nadere 

ingebrekestelling daartoe is vereist. 

3. Koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, 

tenzij de wettelijke handelsrente hoger is in welk geval de wettelijke handelsrente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten 

welke Leverancier maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor 

rekening van Koper. In dat geval is Koper een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, 

met een minimum van € 150,00. Indien de werkelijk door Leverancier gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag 

uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking. 

4. Indien Koper niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Leverancier bevoegd de nakoming van de jegens 

Koper aangegane verplichtingen tot levering c.q. tot de uitvoering van werkzaamheden op te schorten totdat de betaling is 

geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien 

Leverancier het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van Koper te twijfelen. 

5. In geval van liquidatie, faillissement, schuldsanering of surséance van betaling van Koper of een aanvraag daartoe zijn de 

vorderingen van Leverancier en de verplichtingen van Koper jegens Leverancier onmiddellijk opeisbaar. 

6. Indien Koper uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Leverancier heeft, dan ziet Koper af van het recht 

op verrekening. Genoemde afstand van het recht op verrekening geldt eveneens indien Koper (voorlopige) surséance van 

betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard. 

 

Artikel 14. Aansprakelijkheid 

1. Indien Leverancier aansprakelijk is voor schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade en 

tot maximaal het bedrag dat door de verzekeraar van Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Indien de verzekeraar – om 

wat voor reden ook – niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot de factuurwaarde van 

de Overeenkomst (exclusief BTW) waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Onder directe schade wordt uitsluitend 

verstaan: 

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking 

heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden; 

b. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de Overeenkomst te laten 

beantwoorden, tenzij deze niet aan Leverancier kunnen worden toegerekend; 

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten 

hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
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2. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder mede begrepen letselschade, gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen, arbeidsloon, materiaalkosten, schade door bedrijfsstagnatie, milieuschade en schade 

als gevolg van opgelegde boetes wegens het niet halen van (op)levertermijnen. 

3. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard of in welke vorm dan ook, doordat zij is uitgegaan van door 

Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

4. De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade zijn niet van 

toepassing indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van Leverancier. 

 

Artikel 15. Overmacht 

1. 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 Leverancier geen invloed kan 

uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van 

Leverancier daaronder begrepen. 

2. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. Indien de periode waarin 

door overmacht nakoming van de verplichtingen door Leverancier niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide 

Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

3. Indien Leverancier bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slecht 

gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 

factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als 

het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

Artikel 16. Toepasselijk recht en forumkeuze 

1. Op alle door Leverancier gesloten en te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen – daaronder begrepen die, welke slechts door één der Partijen als zodanig worden beschouwd – welke 

ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van 

toepassing zijn, of naar aanleiding van andere Overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van een dergelijke 

Overeenkomst, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van Leverancier, tenzij een 

dwingende wetsbepaling zich hiertegen verzet. Dit laat onverlet dat Leverancier met Koper kan overeenkomen het geschil 

te laten beslechten door middel van onafhankelijke arbitrage. 

 

Artikel 17. Wijziging en uitleg van de voorwaarden 

1. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden alsmede in geval van strijd tussen de inhoud 

of uitleg van eventuele vertalingen van de onderhavige algemene voorwaarden en de Nederlandse versie, is de 

Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend. 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van 

de Overeenkomst. 


