SKIL B.V.
Algemene Voorwaarden van Skil B.V.
Statutair gevestigd te Breda
I.
1.1

4.1

Tenzij anders vermeld, zijn de door ons vermelde prijzen
exclusief btw en andere aan de overheid verschuldigde kosten en
heffingen die op de verkoop en levering van toepassing zijn.
Installatie-, montage- en/of inbouwwerkzaamheden zijn nooit
inbegrepen in de prijs.

4.2

De prijzen worden gebaseerd op de kostprijsbepalende factoren
die op de datum van de offerte bekend zijn en gelden voor
levering af magazijn. Onder 'magazijn' wordt verstaan een door
ons gebruikte of aangewezen locatie voor de opslag van
goederenvoorraden.

4.3

Ingeval een of meer kostprijsbepalende factoren na de
totstandkoming van de overeenkomst veranderen, daaronder
begrepen maar niet beperkt tot grondstofprijzen, lonen,
vervoerskosten en de eurowisselkoers ten opzichte van een
andere valutering van de euro, behouden wij ons het recht voor
om de prijzen aan te passen. Tenzij anders aangegeven, kunnen
wij ons in dit lid bedoelde recht om de prijzen aan te passen niet
uitoefenen in de eerste drie maanden na de datum waarop de
overeenkomst is aangegaan.

4.4

Wij hebben te allen tijde het recht om de prijzen met
onmiddellijke ingang aan te passen ingeval een wettelijke
kostprijsbepalende factor wordt verhoogd.

V.

Levertijd/levering

5.1

De levertijd gaat in op de datum van onze orderbevestiging,
maar niet voordat alle gegevens ten behoeve van uitvoering zijn
vastgesteld en eventuele andere door de klant aan te leveren
vereiste zaken voor de behoorlijke nakoming van de
overeenkomst zijn verwerkt.

5.2

Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden
de door ons opgegeven en/of overeengekomen levertijden nooit
als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 van het Burgerlijk
Wetboek.

5.3

Overschrijding van de levertijd geeft de Wederpartij niet het
recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden,
tenzij wij schriftelijk in gebreke zijn gesteld en wij onze
verplichtingen niet binnen de in de ingebrekestelling gestelde
redelijke termijn zijn nagekomen.

5.4

Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de Wederpartij
op generlei wijze recht op vergoeding wegens door haar of haar
derden direct dan wel indirect geleden schade.

5.5

Wanneer de overeenkomst meerdere artikelen betreft, behouden
wij ons het recht voor om de levering in gedeelten te laten
plaatsvinden. De Wederpartij verplicht zich ertoe de facturen
voor de deelleveringen te voldoen alsof het om afzonderlijke
transacties gaat. De in dit lid neergelegde bepalingen blijven
buiten toepassing indien ze in de overeenkomst uitdrukkelijk zijn
uitgesloten.

5.6

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschieden alle
leveringen af magazijn (vrachtvrij tot vervoerder, in de zin van
de Incoterms 2010 van de Internationale Kamer van
Koophandel).

5.7

Wat betreft de levertijd worden de artikelen, ingeval keuring
binnen ons bedrijf OF pand is overeengekomen en indien
genoemde artikelen gereed zijn om te worden gekeurd of te
worden opgehaald, geacht te zijn geleverd zodra de Wederpartij
daarvan in kennis is gesteld, en in alle overige gevallen indien ze
verzendklaar zijn.

Algemene punten
Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van alle offertes
die wij uitbrengen voor en overeenkomsten die betrekking
hebben op het verrichten van leveringen en/of diensten.

1.2

Voorwaarden die deze Algemene Voorwaarden aanvullen of
daarvan afwijken, zijn slechts geldig indien ze uitdrukkelijk
schriftelijk door ons en de Wederpartij zijn overeengekomen.

1.3

Wij hebben te allen tijde het recht deze Algemene Voorwaarden
te wijzigen.

1.4

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op alle
toekomstige transacties tussen ons en de Wederpartij en gelden
ook als wij een levering verrichten ondanks dat wij van
afwijkende of tegenstrijdige voorwaarden op de hoogte zijn.

II.

Begripsomschrijvingen

2.1

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

2.1.1 'Algemene Voorwaarden' of 'AV': deze Algemene Voorwaarden;
2.1.2 'Wij' of 'ons': Skil B.V.; en
2.1.3 'Wederpartij' of 'u' of ‘de klant’: de natuurlijke of rechtspersoon
aan wie wij een offerte hebben uitgebracht of met wie wij een
overeenkomst zijn aangaan.
III.

Offertes/overeenkomst

3.1

Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde
worden herroepen. Het in de vorige zin bepaalde blijft van
kracht, zelfs als in een offerte een termijn voor aanvaarding
wordt vermeld.

3.2

3.3

Aanvaarding van een offerte kan slechts schriftelijk geschieden.
Als u een offerte mondeling aanvaardt, moet u dit schriftelijk per
post bevestigen, tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk te kennen
hebben gegeven dat deze bevestiging niet hoeft te worden
verzonden. Alle aanvaarde offertes zijn onder voorbehoud van
schriftelijke bevestiging onzerzijds.
Een offerte die wij mondeling doen, vervalt indien die niet
onmiddellijk wordt aanvaard. Onverminderd het in lid één van
dit artikel bepaalde, komen schriftelijke offertes te vervallen
indien ze niet binnen 30 dagen worden aanvaard, behalve indien
deze termijn schriftelijk wordt verlengd of indien in de offerte
een langere termijn wordt vermeld.

3.4

Mondelinge door onze medewerkers gedane toezeggingen en/of
door hen gemaakte afspraken zijn voor ons slechts bindend
indien en voor zover wij die schriftelijk hebben bevestigd.

3.5

Ingeval de Wederpartij ons zonder voorafgaande offerte, in
welke vorm dan ook, opdracht geeft, wordt in eerste instantie
een overeenkomst opgesteld indien wij die opdracht schriftelijk
hebben bevestigd. Indien een dergelijke opdracht onmiddellijk
wordt uitgevoerd, wordt de factuur geacht de
opdrachtbevestiging te zijn. In dat geval wordt de overeenkomst
door beide partijen beschouwd als tot stand te zijn gekomen op
het moment waarop wij de opdracht zijn gaan uitvoeren.

IV.

Prijs
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5.8

Ingeval de Wederpartij de te leveren artikelen niet op het
overeengekomen tijdstip koopt, of indien wordt
overeengekomen dat levering op verzoek van de Wederpartij op
een of meer tijdstippen plaatsvindt, behouden wij ons het recht
voor om, indien een dergelijk verzoek niet (tijdig) wordt gedaan,
betaling te vorderen voor de artikelen waarvoor levering op dat
tijdstip was overeengekomen, alsook voor de kosten die
voortvloeien uit de opslag van die goederen. Het in dit lid
bepaalde treedt eerst in werking ingeval de Wederpartij, na
schriftelijke kennisgeving onzerzijds waarin een redelijke
termijn wordt gesteld, haar koopverplichting niet binnen deze
termijn nakomt. De bovenbedoelde verschuldigde bedragen
worden in dat geval terstond opeisbaar.

5.9

De door ons te leveren artikelen worden voor rekening en risico
van de Wederpartij vervoerd, tenzij franco levering, inclusief
verzekering, is overeengekomen.

5.10 Ieder risico van de te leveren artikelen gaat op het moment van
levering over op de Wederpartij.
VI.

Controleverplichting/klachten

6.1

De Wederpartij verbindt zich ertoe om de geleverde artikelen
onmiddellijk na levering te controleren. Wij moeten onverwijld
schriftelijk in kennis worden gesteld van eventuele uiterlijk
zichtbare schade of gebreken, onder vermelding van de
algemene aard van de schade of het gebrek en het nummer van
onze pakbon. Voor niet onmiddellijk zichtbare beschadigingen
of gebreken geldt een kennisgevingstermijn van 7 dagen na
levering, daaronder niet begrepen zondagen en nationale en
algemeen erkende feestdagen. In alle overige gevallen wordt de
Wederpartij geacht de artikelen te hebben ontvangen in de staat
die in het leveringsdocument wordt vermeld.

6.2

Zodra de in artikel 6, lid 1 genoemde termijn is verstreken, kan
de Wederpartij jegens ons geen beroep meer op de in dat lid
bedoelde omstandigheden doen. In dat geval komen alle rechten
van de Wederpartij automatisch op hetzelfde moment te
vervallen, met uitzondering van de verplichtingen onzerzijds om
overeenkomstig het in artikel VII bepaalde (Garantie)
garantieservice te verlenen indien en voor zover sprake is van
een tekortkoming in de genoemde kenmerken in de zin van
artikel 7, lid 1, die de Wederpartij in redelijkheid niet binnen de
in lid 1 vermelde termijn had kunnen of behoren te ontdekken.

6.3

Tekortkomingen van te verwaarlozen betekenis, waarmee wij
tekortkomingen bedoelen die niet of nauwelijks afbreuk doen
aan het voorziene gebruik van de geleverde artikelen, worden
niet aangemerkt als omstandigheden zoals in lid 1 van dit artikel
bedoeld.

6.4

Indien een kennisgeving van een gebrek onterecht is, hebben wij
het recht vergoeding van de klant te verlangen voor eventuele
onkosten die wij hebben gemaakt.

ondeugdelijke onderdeel kosteloos binnen ons bedrijf of op een
door ons aangewezen herstellocatie repareren of vervangen, of
een vervangend onderdeel sturen. De in dit lid bedoelde
gebreken moeten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval binnen
8 dagen na ontdekking, schriftelijk aan ons worden gemeld,
onder bijvoeging van een uitvoerige onderbouwing. Indien wij
ervoor kiezen een of meer artikelen te repareren, moet de
Wederpartij de artikelen in overleg franco verzenden naar de
aangegeven herstellocatie. In het geval van ondeugdelijke
montage of installatie zullen wij de gebreken oplossen voor
zover ze gebrekkig zijn. Bij het ontbreken van de in lid 1
bedoelde kenmerken zullen wij de betrokken artikelen zodanig
aanpassen dat deze kenmerken wel aanwezig zijn. Alle verdere
verplichtingen dan degene die in dit lid worden beschreven,
worden uitgesloten, in het bijzonder maar niet beperkt tot
vervoerskosten, reis- en verblijfkosten alsook demontage- en
montagekosten.
7.4

Indien wij ter nakoming van onze garantieverplichtingen
artikelen of onderdelen daarvan vervangen, worden de
vervangen artikelen of onderdelen ons eigendom.

7.5

Alle garantieverplichtingen komen te vervallen ingeval: - de
artikelen oneigenlijk of voor een ander dan het beoogde doel zijn
of worden gebruikt; - de gebruiks- en onderhoudsaanwijzingen
en/of de bouwtechnische of montageaanwijzingen, indien van
toepassing, niet in acht zijn genomen; - er onvakkundige
reparaties zijn uitgevoerd of niet-originele onderdelen in de
artikelen zijn gemonteerd; - er wijzigingen aan of in de artikelen
zijn aangebracht en/of de unieke artikelnummers of
registratienummers onherkenbaar zijn gemaakt of zijn
verwijderd; - het originele aankoopbewijs met daarop de
aankoopdatum en de productbeschrijving niet kan worden
overgelegd.

7.6

De garantie geldt niet voor gebreken die optreden i) bij artikelen
of onderdelen die door ons van derden zijn verkregen, tenzij wij
schriftelijk anders te kennen hebben gegeven, of ii) in
onderdelen die aan gebruiksslijtage of andere natuurlijke slijtage
onderhevig zijn, noch voor gebreken aan artikelen die aan
gebruiksslijtage of natuurlijke slijtage kunnen worden
toegeschreven.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de kwaliteit van het
product op basis van het ontwerp of de materiaalkeuze voor
zover de klant het ontwerp of materiaal heeft bepaald.
Vorderingen wegens gebreken, daaronder begrepen
regresvorderingen zijdens klant, worden uitgesloten voor zover
de klant het gebrek heeft laten verhelpen door een
gespecialiseerd reparatie-/onderhoudscentrum dat niet door ons
is geautoriseerd.

7.7

Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt of is overeengekomen,
bedraagt de garantietermijn 6 maanden vanaf de datum van het
eerste gebruik, maar niet langer dan 12 maanden na de datum
waarop de artikelen aan de Wederpartij ter beschikking zijn
gesteld, tenzij een andere termijn wordt vermeld in het
garantiebewijs dat bij het betrokken product is meegeleverd. De
garantietermijn die geldt voor reparatie of levering van een
vervangend artikel komt op dezelfde datum te vervallen als de
garantietermijn voor de oorspronkelijke levering, zij het dat de
termijn niet korter is dan 6 maanden. Zodra de garantietermijn is
verlopen, komen alle verplichtingen en aansprakelijkheid
onzerzijds te vervallen.

7.8

De vermeende niet-nakoming van onze garantieverplichtingen
ontslaat de Wederpartij niet van haar verplichtingen uit een
overeenkomst die zij met ons is aangegaan. Indien een beroep op
de garantie wordt gedaan, kan dit in geen enkel geval resulteren
in ontbinding van de overeenkomst door de Wederpartij.

7.9

Onze verplichtingen en aansprakelijkheid en de rechten van de
Wederpartij uit hoofde van de garantie zijn beperkt tot hetgeen
in dit artikel in dat verband is bepaald.

VII. Garantie
7.1

Wij garanderen dat alle door ons geleverde artikelen, gelet op de
aard van die artikelen, aan de gebruikelijke
betrouwbaarheidseisen voldoen en geschikt zijn voor het doel
conform de kenmerken die wij schriftelijk hebben vermeld.

7.2

Niet-nakoming van de in lid 1 bedoelde garantieplicht binnen de
garantietermijn geeft de Wederpartij recht op reparatie of
vervanging van het artikel, zulks te onzer keuze, overeenkomstig
het in dit artikel bepaalde, mits het gebrek uitsluitend of
hoofdzakelijk het directe gevolg is van een foutieve constructie
of ondeugdelijke materialen, alsook ondeugdelijke montage of
installatie die uitsluitend of hoofdzakelijk het directe gevolg is
van ondeugdelijk werk aan de zijde van onze medewerkers.

7.3

Met betrekking tot de gebreken die onder de garantie vallen in
de zin van dit artikel, zullen wij, te onzer keuze, het
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9.3

Het in lid 1 bepaalde doet geen afbreuk aan het recht van de
Wederpartij om de door ons geleverde artikelen binnen het kader
van haar normale bedrijfsactiviteiten te verkopen.

9.4

De Wederpartij is in geen geval bevoegd om de artikelen waarop
een eigendomsvoorbehoud rust op enigerlei andere wijze in het
bezit te stellen van een derde en/of om de artikelen voor gebruik
of verbruik uit te lenen en/of om ze op welke wijze dan ook te
bezwaren.

X.

Overmacht

VIII. Betaling/rentevergoeding/kosten
8.1

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling
uiterlijk binnen 30 dagen na de factuurdatum te geschieden.

8.2

Betaling dient zonder korting, kostenaftrek, vergoeding of
aanpassing te geschieden aan ons kantooradres of op een door
ons aangewezen bank- of girorekening.

8.3

De betaaldatum is het moment waarop wij betaling van het
bedrag hebben ontvangen en de betaling door de bank is
verwerkt.

8.4

Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn
plaatsvindt, is de Wederpartij door het enkele verloop van de
betalingstermijn in verzuim, derhalve zonder dat enige
ingebrekestelling vereist is. In dat geval zijn wij gerechtigd om
vanaf de vervaldag rente gelijk aan 4 procentpunten boven de
geldende depositorente van de Europese Centrale Bank in
rekening te brengen, plus alle gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten die bij de incasso van het aan ons
verschuldigde bedrag worden gemaakt. Onverminderd ons recht
om de feitelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van
de Wederpartij te vorderen en onze verplichting om op verzoek
daartoe van de Wederpartij bewijs van laatstbedoelde kosten te
overleggen, wordt in alle gevallen, ter dekking van de overige
met de incasso samenhangende kosten, een bedrag gelijk aan
15% van het openstaande vervallen bedrag in rekening gebracht.

8.5

In geval van een klacht met betrekking tot een factuur moet deze
klacht, onder opgave van redenen, binnen 7 werkdagen na
ontvangst van de factuur per aangetekende brief bij ons worden
ingediend. Het indienen van een klacht ontslaat de Wederpartij
niet van haar betalingsverplichtingen.

8.6

Ingeval de Wederpartij niet aan haar betalingsverplichtingen
jegens ons voldoet, behouden wij ons het recht voor om de
(verdere) nakoming van de overeenkomsten op te schorten,
onverminderd ons recht om de overeenkomsten te ontbinden en
schadevergoeding te vorderen.

8.7

Een geschil tussen ons en de Wederpartij dat geen invloed heeft
op de aard van de overeenkomst, geeft de Wederpartij niet het
recht om haar betalingen aan ons op te schorten.

8.8

Wij hebben het recht om vorderingen die in geld zijn uit te
drukken te verrekenen met betalingen die wij om welke reden
ook aan de Wederpartij dienen te doen.

IX.

Eigendomsvoorbehoud

9.1

Alle door ons aan de Wederpartij geleverde en/of verstrekte
en/of nog te leveren artikelen blijven ons eigendom zolang de
Wederpartij haar verplichtingen niet volledig is nagekomen ten
aanzien van de uit hoofde van de overeenkomst geleverde en/of
nog te leveren artikelen en/of op grond van de overeenkomst
voor de Wederpartij uitgevoerde of nog uit te voeren
werkzaamheden en/of verschuldigde bedragen, daaronder
begrepen daarmee samenhangende rentebetalingen, kosten en
boetes die verschuldigd zijn wegens niet-nakoming van een
overeenkomst die met ons is aangegaan. De Wederpartij is
aansprakelijk voor schade aan artikelen die onder haar toezicht
worden gehouden en die nog steeds ons eigendom zijn.

9.2

In voorkomende gevallen zijn wij gerechtigd tot ongehinderde
toegang tot de locatie waar de artikelen zich bevinden en
verleent de Wederpartij ons alle medewerking om ons in staat te
stellen het in het vorige lid genoemde eigendomsvoorbehoud uit
te oefenen door de artikelen terug te nemen.
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10.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming die tijdelijk
of blijvend de nakoming van een verplichting uit een
overeenkomst verhindert en die niet aan ons kan worden
toegerekend, omdat zij niet aan onze schuld te wijten is en noch
krachtens de wet, rechtshandeling of de in het verkeer geldende
opvattingen voor onze rekening komt. Van een niet-toerekenbare
tekortkoming wordt in elk geval geacht sprake te zijn indien
deze het gevolg is van een omstandigheid die onafhankelijk van
onze wil plaatsvindt, zelfs als deze al had kunnen worden
voorzien op het moment waarop de overeenkomst werd
aangegaan. Dergelijke omstandigheden zijn onder andere: oorlog
en vergelijkbare situaties, oproer, maatregelen van
overheidswege, stakingen, werkliedenuitsluiting, brand en
ernstige schade in ons bedrijf, belemmering door derden, of nietnakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming
met betrekking tot werkzaamheden die door onze leveranciers
worden verricht.
10.2 Tijdens het bestaan van de overmachtssituatie worden al onze
verplichtingen opgeschort, zonder dat wij gehouden zijn om
eventuele schade te vergoeden.
XI.

Aansprakelijkheid/vrijwaring

11.1 Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten die
betrekking hebben op alle door ons geleverde artikelen of door
ons verrichte werkzaamheden is beperkt onder voorwaarde van
nakoming van de garantieverplichtingen zoals omschreven in
artikel VII van deze Algemene Voorwaarden.
11.2 Behalve in geval van fraude dan wel opzet en/of grove schuld
onzerzijds en behoudens het in lid 1 bepaalde, wordt alle
aansprakelijkheid onzerzijds, zoals voor omzetderving, andere
indirecte schade en schade wegens aansprakelijkheid jegens
derden, uitgesloten.
11.3 Ingeval wij assistentie verlenen bij de montage, installatie of
ingebruikneming van de door ons geleverde artikelen, derhalve
zonder dat wij opdracht hebben gekregen om een of meer van
deze activiteiten te verrichten, geschiedt dit te allen tijde voor
risico van de Wederpartij.
11.4 Advies van welke aard en in welke vorm dan ook wordt door ons
naar beste weten verstrekt. Wij aanvaarden in dat opzicht echter
geen enkele aansprakelijkheid.
11.5 In alle gevallen van aansprakelijkheid onzerzijds is de
schadevergoeding beperkt tot vervanging van het artikel in
kwestie. Indien vervanging van het artikel in kwestie niet
mogelijk is, heeft de Wederpartij recht op schadevergoeding van
maximaal het bedrag van de waarde van de desbetreffende
overeenkomst. Het maximumbedrag aan schadevergoeding is in
elk geval beperkt tot het bedrag dat onze
aansprakelijkheidsverzekering dekt en in het desbetreffende
geval uitkeert.
11.6 Behalve in gevallen waarin wij de Wederpartij uitdrukkelijk in
de Algemene Voorwaarden hebben toegezegd dat wij haar zullen
vrijwaren, verplicht de Wederpartij zich ons te vrijwaren tegen
alle overige aanspraken van derden die voortvloeien uit en/of
verband houden met de nakoming van de overeenkomst.

XII. Schema's, berekeningen, specificaties, modellen,
hulpmiddelen, enzovoorts, intellectuele-eigendomsrechten

gesloten overeenkomst of een andere daarmee samenhangende
overeenkomst, of uit overeenkomsten die in het kader van de
langdurige relatie tussen ons en de Wederpartij zijn gesloten,
hebben wij het recht om onze verplichtingen onverwijld, zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, op te
schorten totdat de Wederpartij het verschuldigde bedrag volledig
heeft voldaan.

12.1 De gegevens die in catalogi, afbeeldingen, schema's en
specificaties van afmetingen, gewicht, enzovoorts, worden
vermeld, zijn slechts bindend indien en voor zover deze
uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende
overeenkomst of in een door ons ondertekende orderbevestiging.
12.2

De offerte die wij opstellen, alsook de schema's, berekeningen,
software, specificaties, modellen, hulpmiddelen, enzovoorts,
blijven ons eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening
zijn gebracht. De informatie die in al deze zaken is opgenomen
en/of die de basis vormt voor de vervaardigings- en
constructiemethoden en -producten, enzovoorts, is uitsluitend
aan ons voorbehouden, zelfs indien daarvoor kosten in rekening
zijn gebracht. De Wederpartij garandeert dat de bedoelde
informatie niet zonder onze schriftelijke toestemming zal
worden gekopieerd, aan derden zal worden getoond, zal worden
gepubliceerd of zal worden gebruikt, anders dan ten behoeve van
de nakoming van de overeenkomst.

12.3

Door middel van een overeenkomst tussen ons en de Wederpartij
worden geen rechten van intellectuele of industriële eigendom
overgedragen, daaronder begrepen maar niet beperkt tot
auteursrechten, octrooien, handelsmerken, rechten op tekeningen
en modellen of knowhow.

12.4

Voor zover een door ons geleverd artikel software bevat of wij
bij de levering van artikelen software ter beschikking stellen,
heeft de Wederpartij slechts het recht om die software te
gebruiken i) in verband met dat artikel, ii) volgens de
specificaties en instructies die daarbij zijn geleverd en iii) voorts
voor zover die software nodig is voor wat als normaal gebruik
van het artikel wordt beschouwd, hetgeen blijkt uit de
schriftelijke specificaties die wij verstrekken.

12.5

12.6

Tenzij wij uitdrukkelijk schriftelijk anders kenbaar maken, is het
in artikel 12, lid 4 bedoelde gebruiksrecht slechts overdraagbaar
aan de derde die het artikel waarbij de software ter beschikking
is gesteld, in bezit heeft gekregen, op voorwaarde dat i) de
Wederpartij garandeert dat die derde schriftelijk akkoord gaat
met en gevolg geeft aan het in dit artikel bepaalde en ii) de
Wederpartij al het gebruik van het artikel en de software staakt
zodra het artikel is overgedragen.
Wij vrijwaren de Wederpartij voor aanspraken van derden dat
artikelen en/of software die wij aan de Wederpartij hebben
geleverd, of het door ons toegestane gebruik daarvan, inbreuk
maakt op auteursrechten of octrooien die door een lidstaat van de
Europese Economische Ruimte zijn erkend, op voorwaarde dat:
• de Wederpartij het artikel en/of de software op de
overeengekomen wijze gebruikt;
• in het kader van de vrijwaring de Wederpartij alle redelijke
medewerking verleent;
• de Wederpartij geen toezeggingen of uitspraken doet die
wij als bedenkelijk zouden beschouwen;
• de inbreuk niet is veroorzaakt i) door een artikel en/of
software die wij volgens de specificatie van de Wederpartij
hebben ontwikkeld, of ii) doordat het artikel en/of de
software wordt (worden) gebruikt in combinatie met
andere software of artikelen die niet door ons zijn geleverd
of ter beschikking zijn gesteld;
Het in artikel XI bepaalde blijft onverminderd van toepassing op
onze verplichting tot vergoeding van schade. Wij hebben geen
andere verplichtingen ter zake van (vermeende) inbreuken op
rechten van intellectuele en/of industriële eigendom jegens de
Wederpartij dan degene die in dit lid zijn opgenomen.

XIII. Opschorting
13.1

In geval van opschorting op grond van lid 1 zijn wij gerechtigd
om onmiddellijke betaling en/of een door ons genoegzaam
geachte zekerheid van de Wederpartij te verlangen.

13.3

Ingeval omstandigheden waarvan wij kennisnemen ons gegronde
reden geven om te vrezen dat de Wederpartij niet (tijdig) aan
haar verplichtingen zal (of kan) voldoen, hebben wij het recht
om volledige betaling en/of verzekering van nakoming van de
Wederpartij te verlangen alvorens onzerzijds de overeenkomst
na te komen.

13.4

Wij zullen ook ons recht op opschorting kunnen inroepen jegens
de crediteuren van de Wederpartij.

13.5

Indien de Wederpartij de verkoopprijs van een aan haar geleverd
artikel niet heeft betaald, hebben wij het recht om door middel
van schriftelijke kennisgeving aan de Wederpartij te verlangen
dat dit artikel wordt geretourneerd, en wel binnen 6 weken nadat
de verkoopprijs opeisbaar is geworden dan wel binnen 60 dagen
gerekend vanaf de dag waarop het artikel is opgeslagen en onder
de Wederpartij is geplaatst of namens haar onder een andere
partij is geplaatst.

13.6

Met deze schriftelijke kennisgeving wordt de verkoop ongedaan
gemaakt en komen alle rechten van de Wederpartij en/of haar
(rechts)opvolgers met betrekking tot het teruggevorderde artikel
te vervallen.

XIV. Omzetting
14.1

Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden of een
overeenkomst nietig is of nietig wordt verklaard, wordt die
bepaling van rechtswege vervangen door een geldige bepaling,
waarbij de strekking van de nietige of nietig verklaarde bepaling
zoveel mogelijk in acht wordt genomen.

14.2

De in het vorige lid bedoelde omstandigheid doet geen afbreuk
aan de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene
Voorwaarden en/of de overeenkomst.

XV. Ontbinding
15.1

In aanvulling op het in de wet bepaalde zijn wij gerechtigd om
de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te
ontbinden, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is en
zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn, ingeval:
• aan de Wederpartij surseance van betaling wordt verleend
dan wel haar surseance van betaling wordt aangevraagd;
• de Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard
dan wel haar faillissement wordt aangevraagd; of
• derden beslag ten laste van de Wederpartij hebben gelegd
dan wel verlof daartoe hebben verkregen;

15.2

In aanvulling op het in de wet bepaalde zijn wij gerechtigd om
de overeenkomst met onmiddellijke ingang buiten rechte te
ontbinden, zonder dat nadere ingebrekestelling vereist is en
zonder tot vergoeding van schade gehouden te zijn, ingeval:
• er een ingrijpende wijziging plaatsvindt in het bestuur of
de aandeelhouders van, of de zeggenschap over de
Wederpartij;
• de Wederpartij nalatig blijft in de nakoming van een of
meer van haar verplichtingen uit deze Algemene
Voorwaarden en/of uit overeenkomst nadat haar in de
schriftelijke ingebrekestelling een redelijke termijn voor de

Bij niet-nakoming en/of niet-tijdige nakoming door de
Wederpartij van een van haar verplichtingen uit de met ons
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nakoming is gesteld en zij haar verplichtingen ook binnen
een maand niet alsnog nakomt.
XVI. Geschillen
16.1

In geval van een geschil tussen ons en de Wederpartij zullen wij
dat in onderling overleg proberen op te lossen. Indien het niet
mogelijk blijkt om een geschil buiten rechte te beslechten zoals
hiervoor bedoeld, wordt het beslecht op de wijze als bepaald in
lid 2 of 3 van dit artikel.

16.2

Eventuele geschillen voortvloeiend uit en/of verband houdend
met deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten waarop
de onderhavige Algemene Voorwaarden geheel dan wel
gedeeltelijk van toepassing zijn, worden, niettegenstaande
beroep, beslecht door de bevoegde rechtbank in Amsterdam, met
uitsluiting van elke andere rechtbank.

16.3

Het in het vorige lid bepaalde doet geen afbreuk aan ons recht
om een vordering aanhangig te maken bij de rechtbank die op
grond van de wettelijke bepalingen bevoegd zou zijn.

XVII. Toepasselijk recht
17.1

Op elke rechtsverhouding tussen ons en de Wederpartij is
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van de
toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken
(Weens Koopverdrag).
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