
 

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Kai Tak Company B.V. 

 

 

Artikel 1 – Definities 

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gebruikt (waar enkelvoud wordt tevens 

meervoud bedoeld): 

1. Afnemer: de (potentiële) contractspartij van Leverancier die handelt in de uitoefening van een 

beroep of bedrijf. 

2. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

3. Leverancier: Kai Tak Company B.V., tevens handelend onder de naam Oriental Merchant 

(Europe), gebruiker van deze Algemene Voorwaarden, statutair gevestigd te Rosmalen en 

zaakdoende te (5342 LT) Oss aan de Vorstengrafdonk 8 (KvK-nummer 16057235). 

4. Overeenkomst: alle Overeenkomsten tussen Afnemer en Leverancier met betrekking tot het 

afnemen van de Producten door Afnemer van Leverancier.  

5. Partijen: Afnemer en Leverancier. 

6. Product: alle door Leverancier aangeboden en geleverde Producten op het vlak van 

(Aziatische) voedingsmiddelen en aanverwante artikelen. 

Artikel 2 – Toepasselijkheid en algemene bepalingen 

1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Leverancier en Afnemer 

gesloten en te sluiten Overeenkomsten en op alle aanbiedingen en prijsopgaven van 

Leverancier.  

2. Afnemer verklaart uiterlijk ten tijde van de totstandkoming van de Overeenkomst een 

exemplaar van deze Algemene Voorwaarden van Leverancier te hebben ontvangen.  

3. Eventueel door de Afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden worden door Leverancier 

uitdrukkelijk van de hand gewezen en binden haar niet, tenzij zij hiermee uitdrukkelijk 

schriftelijk heeft ingestemd. 

4. Leverancier behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig aan te 

passen. Leverancier zal in dat geval de Afnemer op de hoogte stellen van de gewijzigde 

bepalingen. De wijzigingen zullen daarna deel uitmaken van de contractuele relatie met 

Afnemer. 

5. Wanneer de tekst in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met de tekst in de Overeenkomst, 

gaat de tekst van de Overeenkomst voor. 

6. Indien Leverancier op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of deze Algemene 

Voorwaarden niet (onmiddellijk) uitoefent, zal dit niet van invloed zijn op haar recht en 

mogelijkheid om dit in de toekomst (alsnog) te doen.  

7. Indien een van de bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Algemene Voorwaarden 

nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden 

blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden om een nieuwe bepaling ter vervanging 

van de nietige/vernietigde bepaling overeen te komen. Deze nieuwe bepaling dient daarbij in 

overeenstemming te zijn met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling. 

 

Artikel 3 – Overeenkomst en prijsopgaven 

1. Alle aanbiedingen of prijsopgaven van Leverancier, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend 

en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen en 

specificaties, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.  

2. Omschrijvingen en prijzen in offertes zijn onder voorbehoud. Offertes worden opgesteld op 

basis van de door Afnemer verstrekte gegevens en specificaties. Offertes zijn gebaseerd op 

productie en levering onder normale omstandigheden. De Afnemer kan geen enkel recht 

ontlenen aan eventuele fouten in een offerte. 

3. Indien Afnemer een bestelling plaatst en bevestigt, wordt dit aangemerkt als een onherroepelijk 

aanbod.  

4. Een Overeenkomst komt tot stand indien Leverancier het aanbod van de Afnemer binnen drie 

(3) dagen schriftelijk heeft bevestigd of indien Leverancier is begonnen met het uitvoeren van 



 

 

de Overeenkomst. Een Overeenkomst komt ook dan tot stand indien de offerte van Leverancier 

door Afnemer is aanvaard.  

5. Afnemer heeft nimmer het recht een geplaatste order te annuleren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk 

anders overeengekomen. 

6. Leverancier is gerechtigd om in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst derden in te 

schakelen. 

7. Leverancier heeft het recht om een kredietlimiet vast te stellen met betrekking tot de door de 

Afnemer af te nemen Producten en behoudt zich het recht voor om deze kredietlimiet gedurende 

de looptijd van de Overeenkomst aan te passen. 

Artikel 4 – Wijzigingen 

1. Door de Afnemer gewenste wijzigingen van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan dienen 

schriftelijk en tijdig medegedeeld te worden aan Leverancier. Leverancier is slechts gebonden 

aan door de Afnemer gewenste wijzigingen indien Leverancier de wijzigingen schriftelijk heeft 

bevestigd binnen drie (3) dagen. 

2. Indien een bestelling en/of wijziging daarvan mondeling of per telefoon is gedaan, draagt de 

Afnemer het risico voor het al dan niet (goed) uitvoeren daarvan.  

3. Wijzigingen kunnen tot overschrijding van de afgesproken levertijd leiden. Hierop kan geen 

beroep gedaan worden ten nadele van Leverancier en levert geen grond op voor beëindiging 

van de Overeenkomst.  

Artikel 5 – Prijzen en betalingen 

1. Alle prijzen zijn in euro’s en exclusief btw, belastingen en leveringskosten, tenzij schriftelijk 

anders is vermeld. 

2. Leverancier behoudt zich het recht voor de prijzen te herzien indien sprake is van een 

aantoonbare stijging van de kosten. 

3. Leverancier draagt zorg voor tijdige facturering. Deelfacturering is mogelijk tenzij uitdrukkelijk 

uitgesloten bij Overeenkomst. 

4. Betaling dient te geschieden binnen veertien (14) dagen na factuurdatum, tenzij anders is 

overeengekomen. 

5. Nadat de betaaltermijn ongebruikt is verstreken, verkeert Afnemer onmiddellijk in verzuim en 

dient zij aan Leverancier een rentevergoeding te betalen gelijk aan de wettelijke handelsrente 

conform art. 6:119a BW en alle buitengerechtelijke kosten, berekend conform de Staffel 

Buitengerechtelijke Incassokosten, waarbij een minimumbedrag van € 100,- zal gelden. 

6. Afnemer is niet bevoegd om tot verrekening of inhoudingen over te gaan.  

7. Indien Afnemer in verzuim raakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, beslag 

of (voorlopige) surseance van betaling of WHOA regeling, zijn alle bij Leverancier op Afnemer 

openstaande (toekomstige) vorderingen onmiddellijk opeisbaar. 

8. De (toekomstige) vorderingen van Leverancier op Afnemer worden onmiddellijk opeisbaar als 

Leverancier een gegronde reden heeft om aan te nemen dat Afnemer niet aan zijn 

verplichtingen zal voldoen of een gestelde zekerheid onvoldoende blijkt. Doet een van deze 

situaties zich voor, dan is Leverancier bovendien gerechtigd iedere verdere nakoming op te 

schorten totdat zij zekerheid heeft dat voor deze nakoming zal worden betaald, onverminderd 

het recht van Leverancier om schadevergoeding te eisen. 

9. Bezwaren van Afnemer tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting van 

Afnemer niet op. 

Artikel 6 – Levering 

1. Levertijd wordt door Leverancier en Afnemer gezamenlijk vastgesteld. Een door Leverancier 

opgegeven of bevestigde leveringstijd geldt slechts bij benadering. Leverancier komt door het 

enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en Afnemer is in dat geval niet gerechtigd 

de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden en heeft ook geen recht op 

schadevergoeding. Bij overschrijding van een termijn dient Afnemer Leverancier schriftelijk in 

gebreke te stellen, onder verlening van een redelijke termijn tot nakoming. 



 

 

2. Indien Leverancier niet binnen de nieuwe levertijd levert, heeft Afnemer als enige en uitsluitende 

rechtsmiddel de mogelijkheid om de betreffende niet uitgevoerde onderdelen van de 

Overeenkomst te ontbinden, zonder dat Afnemer recht heeft op een vergoeding voor schade 

en/of kosten.  

3. Indien de termijn waarbinnen zal worden geleverd is uitgedrukt in dagen, wordt onder dag 

verstaan een werkdag, niet zijnde een rust- (zaterdag of zondag) of nationale feestdag.  

4. Leverancier is gerechtigd een Overeenkomst in gedeelten na te komen en voor elk deel betaling 

naar rato van het geleverde te verlangen. 

5. Leveringen van Producten naar een land binnen de Europese Unie en naar het Verenigd 

Koninkrijk (VK) worden DDP (Delivered Duty Paid, INCOTERMS 2020) uitgevoerd, tenzij tussen 

Leverancier en Afnemer schriftelijk FCA (Free Carrier, INCOTERMS 2020) of een andere wijze 

overeengekomen wordt. Leveringen naar (andere) landen buiten de Europese Unie worden 

EXW (Ex Works, INCOTERMS 2020) uitgevoerd, tenzij tussen Leverancier en Afnemer 

schriftelijk anders overeengekomen wordt. 

6. Leverancier heeft het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts vanaf bepaalde minimum 

hoeveelheden zullen worden geleverd.  

7. Indien de Producten niet kunnen worden geleverd, omdat de Afnemer de Producten weigert of 

nalaat de levering in ontvangst te nemen, zal Leverancier gerechtigd zijn de Producten op risico 

en voor rekening van de Afnemer op te slaan. Leverancier zal de Producten niet ter beschikking 

stellen tot de Afnemer de additionele kosten van transport en opslag heeft voldaan. Indien de 

Afnemer de Producten niet binnen 1 maand vanaf de oorspronkelijk afgesproken levering 

alsnog afneemt, zal Leverancier, na sommatie, gerechtigd zijn de Producten aan andere 

afnemers te leveren of zich anderszins te ontdoen van de Producten, onverminderd het recht 

van Leverancier om de kosten in verband met het opslaan van de Producten en de niet-afname 

door de Afnemer, alsmede eventuele schade, op de Afnemer te verhalen.  

8. Indien de productie van Producten door enige oorzaak beperkt is, heeft Leverancier het recht 

om de beschikbare Producten geheel naar eigen goeddunken te verdelen over haar 

afnemerbestand en dit kan ertoe leiden, afhankelijk van de gegeven situatie, dat er aan Afnemer 

minder Producten verkocht en geleverd worden dan is overeengekomen in de Overeenkomst, 

zonder dat voor Leverancier enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens de Afnemer 

ontstaat voor eventuele daaruit voortvloeiende schade.  

Artikel 7 – Eigendomsvoorbehoud 

1. Alle door Leverancier geleverde Producten, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, blijven eigendom 

van Leverancier, totdat Afnemer alle verplichtingen uit de tussen Partijen gesloten 

Overeenkomst is nagekomen. 

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verkopen, 

te verpanden of op enige andere wijze over te dragen of te bezwaren. Dit artikel heeft 

Goederenrechtelijke werking in de zin van artikel 3:83 BW.  

3. Afnemer verplicht zich de Producten die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd 

zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leverancier te houden.  

4. Afnemer komt geen beroep toe op zijn retentierecht met betrekking tot door hem gemaakte 

opslagkosten, noch is Afnemer gerechtigd de opslagkosten te verrekenen met hetgeen hij aan 

Leverancier verschuldigd is. 

5. Indien Afnemer na schriftelijk aangemaand te zijn in gebreke blijft ten aanzien van enige 

betalingsverplichting ter zake van reeds geleverde Producten, is Leverancier gerechtigd de 

geleverde Producten bij Afnemer of diens houders weg te (doen) halen. De Afnemer geeft hierbij 

onherroepelijk toestemming aan Leverancier of partijen die namens Leverancier handelen om 

de plaatsen te betreden waar de Producten zich bevinden. De kosten die gepaard gaan met het 

ophalen van de Producten komen voor rekening van Afnemer.  

6. De voorwaarden als neergelegd in dit artikel laten overige rechten van Leverancier onverlet. 

7. Indien Afnemer in Duitsland gevestigd is gelden in plaats van de voorgaande bepalingen de 

volgende bepalingen ten aanzien van eigendomsvoorbehoud, op welke bepalingen uitsluitend 

Duits recht van toepassing is: 

a. Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher 

Forderungen aus diesem und künftigen Verträgen gegenüber dem Abnehmer und 



 

 

seinen Konzerngesellschaften Eigentum des Lieferanten. Wird die Vorbehaltsware 

verarbeitet, erwirbt der Lieferant auch das Eigentum an der daraus entstehenden neuen 

Sache. Der Abnehmer verwahrt das Eigentum an der neuen Sache für den Lieferanten 

unter Ausschluss des eigenen Eigentumserwerbs. Der Abnehmer kann hieraus 

keinerlei Ansprüche gegenüber dem Lieferanten ableiten. 

b. Wird die Vorbehaltsware mit anderen dem Lieferanten nicht gehörenden Sachen 

untrennbar verbunden oder vermischt, erwirbt der Lieferant ein Miteigentum an der 

neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen 

verbundenen oder vermischten Sachen zum Zeitpunkt der Verbindung oder 

Vermischung. 

c. Der Abnehmer tritt seine Forderungen aus der Veräußerung von Vorbehaltsware aus 

dieser und künftigen Warenlieferung(en) mit sämtlichen Nebenrechten im Umfang des 

Eigentumsanteils des Lieferanten bereits jetzt als Sicherheitsleistung an den 

Lieferanten ab. 

d. Im Falle der Verarbeitung der Vorbehaltsware kraft eines Werkvertrags wird die 

Forderung des Arbeitslohns in Höhe des anteiligen Rechnungsbetrags für die 

mitverarbeitete Vorbehaltsware bereits jetzt an den Lieferanten abgetreten. Kommt der 

Abnehmer seinen vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Lieferanten 

ordnungsgemäß nach, hat er das Recht, über die sich im Eigentum des Lieferanten 

befindliche Ware im Rahmen seiner gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu verfügen und 

die an den Lieferanten abgetretenen Forderungen selbst geltend zu machen. 

e. Im Falle eines Zahlungsverzug oder begründeter Zweifel an der Zahlungsfähigkeit oder 

Bonität des Abnehmers hat der Lieferant das Recht, die abgetretenen Forderungen 

durchzusetzen und die Vorbehaltsware zurückzuverlangen. 

f. Scheck- und Wechselzahlungen gelten erst nach Einlösung als erfüllt. 

g. Die Vereinbarung von Eigentumsvorbehaltsrechten unterliegt ausschließlich 

deutschem Recht. 

 Artikel 8 – Verplichtingen van Afnemer 

1. Afnemer zal ervoor zorgen dat Leverancier tijdig beschikking heeft over alle informatie die nodig 

is om de Overeenkomst uit te kunnen voeren. 

2. Indien de aanvang of de voortgang van de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd 

door factoren die aan Afnemer kunnen worden toegerekend, zal de Afnemer de daaruit voor 

Leverancier voortvloeiende schade dragen.  

Artikel 9 – Derde partijen 

1. Leverancier is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de 

Overeenkomst indien Leverancier van oordeel is dat daartoe aanleiding bestaat of indien dit uit 

de Overeenkomst voortvloeit. De kosten voor deze derde partij komen voor rekening van 

Afnemer. 

2. Afnemer is gerechtigd derde partijen in te schakelen voor de uitvoering van de Overeenkomst. 

Afnemer staat in voor de kwaliteit van Producten en diensten van de door Afnemer inschakelde 

derde partijen.  

Artikel 10 – Reclames 

1. Afnemer is verplicht onmiddellijk na ontvangst van de Producten deze te controleren op 

gebreken. Onder gebreken worden niet begrepen geringe in de handel toelaatbaar geachte of 

niet te vermijden afwijkingen in onder meer hoeveelheid, kwaliteit of gewicht.  

2. De Producten worden geacht in uiterlijk waarneembare goede staat te zijn ontvangen wanneer 

de vrachtbrief voor ontvangst wordt getekend door Afnemer. 

3. Indien de geleverde Producten gebreken vertonen, dient Afnemer dit schriftelijk kenbaar te 

maken aan Leverancier binnen achtenveertig (48) uur na levering, dan wel binnen achtenveertig 

(48) uur na levering nadat eventuele gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden. 

Na verloop van één (1) maand na datum levering kan in elk geval geen beroep meer gedaan 

worden op verborgen gebreken. 



 

 

4. Leverancier beoordeelt of het gebrek voor risico van Leverancier komt. Leverancier is in dat 

geval gehouden de gebreken kosteloos te herstellen of de (onderdelen van de) Producten 

waarop het gebrek betrekking heeft te vervangen, dan wel Afnemer te compenseren, zulks ter 

keuze van Leverancier.  

5. Reclames geven Afnemer nimmer het recht de Overeenkomst te ontbinden of betaling geheel 

of gedeeltelijk achterwege te laten. In geen geval kan Afnemer aanspraak maken op 

schadevergoeding.  

Artikel 11 - Retourzending 

1. Door Leverancier aan Afnemer toegezonden Producten, mogen slechts na schriftelijke 

toestemming van Leverancier en onder door Leverancier te stellen voorwaarden worden 

geretourneerd aan Leverancier. 

2. De Afnemer draagt de kosten van het retourneren, met uitzondering van de kosten van het 

retourneren van Producten waarvan vaststaat dat deze Producten fouten en/of gebreken 

bevatten die onder de garantie vallen of voor welke Leverancier aansprakelijk is.   

Artikel 12 – Garantie 

1. Leverancier geeft garantie gedurende een termijn van één (1) jaar na levering op alle Producten 

die door Leverancier zelf geleverd zijn. Onder de garantie vallende gebrekkige Producten zullen 

gecrediteerd of vervangen worden door Leverancier, zulks ter keuze van Leverancier.  

2. Leverancier is niet gehouden tot nakoming van enige garantieverplichting indien Afnemer enige 

verplichting jegens Leverancier niet volledig, niet behoorlijk of niet tijdig is nagekomen op het 

moment dat Afnemer een beroep doet op de garantie. In ieder geval komt Afnemer geen beroep 

op garantie toe indien Afnemer de Producten niet onder optimale omstandigheden bewaart. 

3. Iedere garantie vervalt indien Afnemer op onzorgvuldige dan wel onrechtmatige wijze heeft 

gehandeld heeft met betrekking tot de Producten.  

Artikel 13 – Aansprakelijkheid en vrijwaringen 

1. Iedere aansprakelijkheid van Leverancier en van de door haar ingeschakelde personen is 

beperkt tot de directe schade tot een maximale hoogte van de factuurwaarde van de order in 

verband waarmee de schade is ontstaan.  

2. Leverancier is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt 

tot enige gevolgschade van Afnemer zoals derving van inkomsten, stagnatieschade, gederfde 

winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, verlies van reputatie, schade als gevolg van 

aanspraken van afnemers van Afnemer. 

3. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Afnemer de 

schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan Schriftelijk bij Leverancier meldt. Iedere 

vordering jegens Leverancier behalve welke door Leverancier is erkend, vervalt door het enkele 

verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 

4. Leverancier is nimmer aansprakelijk indien de Producten door of onder verantwoordelijkheid 

van Afnemer niet onder optimale condities zijn bewaard of behandeld.  

5. Leverancier is nimmer aansprakelijk indien schade bij Afnemer of een aan Afnemer verbonden 

derde ontstaan is door een fout in de door Afnemer aangeleverde informatie. Dit geldt onder 

meer in verband met de uitvoering door Leverancier van de heretiketteringsdienst, op grond 

waarvan Leverancier nieuwe verpakkingen of etiketten om en op Producten aanbrengt. 

Leverancier is niet gehouden de (tekst op) nieuwe verpakkingen en etiketten te controleren.  

6. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van Afnemer 

ongedaan te maken of te beperken door herstel of verbetering.  

7. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen 12 maanden nadat Afnemer de 

schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Leverancier te zijn ingediend, 

bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt. 

8. Afnemer vrijwaart Leverancier tegen alle aanspraken van derden. Afnemer zal personeelsleden 

van Leverancier of door Leverancier ingeschakelde derden nimmer aanspreken. 

Artikel 14 – Overmacht 



 

 

1. In geval van tekortkoming door Leverancier in de nakoming van de Overeenkomst welke 

tekortkoming is veroorzaakt door overmacht, zal Leverancier nakoming van de Overeenkomst 

kosteloos mogen opschorten en derhalve niet gebonden zijn aan enige verplichting uit hoofde 

van een Overeenkomst. Indien Leverancier niet in staat is om haar verplichtingen uit de 

Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) of blijvende situatie van 

overmacht, is Leverancier gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen zonder 

rechterlijke tussenkomst. Afnemer heeft in geen enkel geval recht op vergoeding van enige 

schade, kosten en/of rente. 

2. In het geval van overmacht zal Leverancier Afnemer zo spoedig mogelijk van een dergelijke 

situatie op de hoogte stellen. 

3. Als niet toerekenbare tekortkoming aan de zijde van Leverancier wordt, naast hetgeen 

daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, verstaan alle van buitenkomende 

oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: 

a. schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade; 

b. oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of 

dreiging daarvan in Nederland en/of andere landen waardoor levering van Producten wordt 

belemmerd; 

c. werkstakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van 

storing en/of belemmering door derden veroorzaakt; 

d. ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; 

e. wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden 

belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden/belemmeringen;  

f. gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, enige machinerieën of 

energievoorzieningen; 

g. beperkingen of stopzettingen van leveringen door de openbare nutsbedrijven;  

h. brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van Leverancier of van door 

Leverancier ingeschakelde derden;  

i. niet of niet tijdige levering aan Leverancier door toeleveranciers of andere derden; 

j. stagnatie in aanvoer van Producten, grondstoffen en/of energie;  

k. een mislukte oogst; 

l. epidemie en/of pandemie; 

m. in beslagnemingen van voorraden en/of inventaris bij Leverancier of bij door Leverancier 

ingeschakelde derden; 

n. liquiditeitsproblemen bij Leverancier en/of bij door Leverancier ingeschakelde derden; 

o. uitval of onderbreking van elektrisch, netwerk- en/of telefoonsystemen, ransomware- en 

andere (online)aanvallen, computervirussen; en 

p. alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan. 

4. Indien Leverancier in het geval van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft 

voldaan, dan wel deze gedeeltelijk zal nakomen, dient Afnemer de voor dit deel verschuldigde 

prijs te voldoen aan Leverancier. 

Artikel 15 – (Persoons)gegevens 

1. Afnemer garandeert dat zij aan Leverancier alle voor de Overeenkomst relevante informatie 

verstrekt waarvan Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de 

uitvoering van de Overeenkomst. 

2. Afnemer staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of 

namens hem aan Leverancier verstrekte (persoons)gegevens en informatie.  

3. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke (persoons)gegevens niet, niet 

tijdig of niet overeenkomstig de afspraken aan Leverancier ter beschikking zijn gesteld, zal 

Leverancier niet aansprakelijk kunnen worden gehouden voor enige schade geleden door 

Afnemer en heeft Leverancier het recht om de daardoor bij haar ontstane kosten in rekening te 

brengen bij Afnemer en de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. 

4. Leverancier gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens en handelt overeenkomstig de 

bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie 

betreffende het gebruik van persoonsgegevens door Leverancier, verwijst Leverancier naar 

haar online privacyverklaring. 



 

 

Artikel 16 – Beëindiging 

1. Leverancier is gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, in geval van 

wanprestatie van Afnemer, dan wel in geval van verzoek tot surséance van betaling, 

(voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, liquidatie of staking van (een 

deel van) de onderneming van Afnemer,  onverminderd de overige haar toekomende rechten 

en zonder enige verplichting tot schadevergoeding: 

a. De uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot betaling van al hetgeen Afnemer 

aan Leverancier is verschuldigd of tot voldoende zekerheid is gesteld met betrekking 

tot die betaling; en/of 

b. Al haar eigen betalingsverplichtingen op te schorten; en/of 

c. Iedere Overeenkomst met Afnemer geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander 

onverminderd de verplichting van Afnemer tot betaling van reeds geleverde Producten 

en/of reeds verrichte diensten, en zonder afbreuk te doen aan de overige rechten van 

Leverancier, waaronder haar recht op schadevergoeding.  

Artikel 17 – Overdracht van rechten en verplichtingen 

1. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier zal Afnemer zijn rechten en/of 

verplichtingen voortvloeiende uit met Leverancier gesloten Overeenkomsten niet aan derden 

overdragen of tot zekerheid doen strekken.  

2. Het is Leverancier toegestaan naar eigen inzicht de Overeenkomst, dan wel haar rechten en 

verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, en/of de volledige eigendom van de Producten 

over te dragen aan een derde partij. Door het accepteren van de gelding van de Algemene 

Voorwaarden wordt Afnemer geacht medewerking te verlenen aan een eventuele overdracht 

door Leverancier. 

Artikel 18 – Intellectuele en industriële eigendom 

1. Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de website, catalogus, 

verpakkingen, merken, logo’s, namen, domeinnamen, aanduidingen, door Leverancier gedane 

offertes, door Leverancier vervaardigde of verstrekte tekeningen, software, beschrijvingen, 

etiketten, modellen en dergelijke, alsmede met betrekking tot alle informatie die daarin is vervat 

of daaraan ten grondslag ligt, en met betrekking tot alle andere Producten waarop een 

intellectueel eigendomsrecht kan rusten,  berusten bij Leverancier en/of bij degene van wie 

Leverancier een licentie verkregen heeft.  

2. Het is Afnemer niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Leverancier de in dit artikel genoemde zaken te verveelvoudigen, openbaar te maken, op te 

slaan of anderszins te gebruiken, behalve voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van 

de Overeenkomst en indien schriftelijke toestemming verkregen is van Leverancier.  

3. Aanduidingen, logo’s, etiketten en dergelijke die zich op, in of bij de door Leverancier geleverde 

Producten bevinden, mogen door Afnemer niet gewijzigd, verwijderd, gekopieerd of voor andere 

Producten gebruikt worden, behalve met voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Leverancier.  

Artikel 19 – Geheimhouding 

1. Afnemer zal het bestaan van de Overeenkomst, de inhoud ervan en alle vertrouwelijke informatie 

(waaronder ook verstaan persoonsgegevens) die in verband met het sluiten van de 

Overeenkomst is of wordt uitgewisseld, vertrouwelijk behandelen en niet geheel of gedeeltelijk 

openbaar maken zonder de voorafgaande Schriftelijke toestemming van Leverancier.  

5. Afnemer verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om de naleving van zijn 

geheimhoudingsverplichting door al zijn medewerkers en rechtspersonen die geen derden zijn in 

de zin van de Overeenkomst en die rechtstreeks kennis van deze informatie hebben, te laten 

naleven. Afnemer blijft evenwel aansprakelijk voor elke schending van deze 

geheimhoudingsplicht. 

6. De verplichtingen van dit artikel gelden niet indien en voor zover de vertrouwelijke informatie: 



 

 

a. op het moment van openbaarmaking of later voor het algemeen publiek beschikbaar wordt 

hetgeen niet door een toedoen of actie van Afnemer of zijn vertegenwoordigers is 

veroorzaakt; of 

b. in het bezit van Afnemer of zijn vertegenwoordigers is of beschikbaar wordt gesteld aan 

Afnemer of zijn vertegenwoordigers op een niet vertrouwelijke basis via een bron, anders dan 

Leverancier of een van haar vertegenwoordigers, die het niet is verboden vertrouwelijke 

informatie met Afnemer te delen; of 

c. moet worden bekendgemaakt krachtens de wet of enig bevoegde rechter of door de 

regelgeving van enige toepasselijke regelgevende organisatie of regulerende instantie. 

Artikel 20 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

1. Op alle Overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer, waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij partijen schriftelijk 

uitdrukkelijk anders overeenkomen. 

3. Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Algemene 

Voorwaarden, offertes, opdrachten en/of de Overeenkomst zullen bij uitsluiting worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie ’s-

Hertogenbosch. 

Artikel 21 – Varia 

1. De verplichtingen van Afnemer uit hoofde van een Overeenkomst zijn ook van toepassing op 

de groepsmaatschappijen en toekomstige groepsmaatschappijen van Afnemer, zoals bedoeld 

in artikel 2:24b BW. Elke actie (of nalaten) door een groepsmaatschappij van Afnemer wordt 

geacht een actie (of nalaten) van Afnemer te zijn.  

2. Indien een Overeenkomst wordt beëindigd blijven de artikelen uit deze Algemene Voorwaarden 

die naar hun aard zijn om na beëindiging voort te duren tussen Partijen onverminderd van 

kracht. 

3. In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden en 

een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse versie. 

4. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

16057235.  
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