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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene verkoopvoorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") van SPL Powerlines 
Benelux B.V. en/of haar groepsmaatschappijen (hierna: de "Verkoper") zijn van toepassing 
op alle (precontractuele) bestellingen, aanvragen, aanbiedingen, offertes, opdrachten,
orders, orderbevestigingen en overeenkomsten ten aanzien van de levering van zaken en/of 
het verrichten van diensten waarbij de Verkoper partij is (hierna: de "Overeenkomsten").

1.2. De algemene (inkoop)voorwaarden van de koper, dan wel enige andere voorwaarden van de 
koper, zijn uitdrukkelijk niet van toepassing.

1.3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, voor zover deze 
afwijkingen uitdrukkelijk schriftelijk door partijen zijn overeengekomen. 

1.4. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en een Overeenkomst, 
prevaleert de Overeenkomst. 

2. TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1. Alle aanbiedingen c.q. offerten van de Verkoper zijn niet bindend en kunnen te allen tijde 
worden ingetrokken en/of gewijzigd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. 

2.2. De door de koper aan de Verkoper gegeven order en/of aanvaarding is onherroepelijk. 

2.3. Een Overeenkomst komt slechts tot stand door uitdrukkelijke acceptatie van een door de 
koper aan de Verkoper gegeven order en/of aanvaarding, hetzij door schriftelijke 
bevestiging door de Verkoper, waaronder mede is begrepen per e-mail, hetzij door aanvang 
met de uitvoering van de order door de Verkoper. De Overeenkomst komt tot stand op de 
dag dat de schriftelijke bevestiging door de Verkoper aan de koper wordt gestuurd, dan wel 
de dag van de uitvoering van de order door de Verkoper. 

2.4. De Verkoper heeft het recht documentatie op te vragen in verband met een 
kredietwaardigheidsbeoordeling met betrekking tot de koper. 

2.5. Kosten die de Verkoper op verzoek van de koper heeft gemaakt in verband met ontwerpen, 
schetsen, voorbeelden, schema's en overige kosten, zullen door de koper op verzoek van de 
Verkoper volledig worden vergoed indien de Overeenkomst niet door partijen wordt
aangegaan, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

3. LEVERING

3.1. De zaken zullen Ex Works (EXW Heteren, Incoterms® 2010) worden geleverd. Indien de 
koper nalaat de zaken op het afgesproken tijdstip af te halen, worden de zaken rekening en 
risico van de koper opgeslagen. De diensten zullen door de Verkoper worden geleverd in 
opdracht van de koper. 

3.2. De leverperiode wordt in de Overeenkomst nader bepaald en begint te lopen vanaf de laatst 
van de volgende data:
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(i) de datum van de acceptatie van de door de koper aan de Verkoper gegeven order of 
aanvaarding;

(ii) de datum waarop de koper voldoet aan alle bestuursrechtelijke, technische, 
commerciële en andere vereisten; en

(iii) indien de koper aan de Verkoper een borg of aanbetaling moet betalen voor het 
moment van levering, de datum dat deze betaling door de Verkoper is ontvangen.

3.3. De opgegeven levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Indien niet 
overeenkomstig de opgegeven levertijd wordt geleverd, dient de Verkoper derhalve 
schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar alsnog een redelijke termijn voor 
nakoming moet worden gegund. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade geleden 
door de koper als gevolg van te laat geleverde zaken en/of diensten.

3.4. Alle benodigde vergunningen worden aangevraagd door de koper. De kosten voor (het 
aanvragen van) de vergunningen worden door de koper gedragen. Indien dergelijke 
vergunningen niet binnen redelijke termijn zijn ontvangen, zal de leverperiode 
overeenkomstig worden verlengd.

3.5. De koper zal alle redelijke maatregelen nemen en informatie verschaffen die nodig zijn voor 
een tijdige levering van de zaken en/of diensten door de Verkoper. Indien de koper 
verantwoordelijk is voor het niet of niet op tijd kunnen leveren van de zaken door de 
Verkoper, zullen de zaken voor rekening en risico van de koper worden opgeslagen in het 
bedrijfspand van de Verkoper of een andere door de Verkoper te bepalen plaats. Indien de 
koper weigert binnen twee weken de levering in ontvangst te nemen, heeft de Verkoper het 
recht de Overeenkomst te ontbinden. Verkoper behoudt in dergelijke gevallen het recht om 
daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen.   

3.6. De Verkoper heeft te allen tijde het recht de zaken onder rembours af te (doen) leveren of 
om (gehele of gedeeltelijke) vooruitbetaling te eisen van de koper.

3.7. Retourzendingen door de koper zijn alleen toegestaan, indien de Verkoper daartoe vooraf 
schriftelijk en uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

3.8. De Verkoper is gerechtigd orders in gedeelten te leveren en te factureren.

4. OVERMACHT

4.1. In geval van overmacht is de Verkoper gerechtigd haar verplichtingen op te schorten. Indien 
de overmacht langer dan drie maanden duurt, zijn de partijen gerechtigd, door enkele 
schriftelijke kennisgeving aan de andere partij, waaronder mede is begrepen per e-mail, de 
Overeenkomst eenzijdig voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, zonder rechterlijke 
tussenkomst, te beëindigen.

4.2. Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de zin van artikel 6:75 BW, welke 
niet aan de Verkoper kan worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld 
noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn 
rekening komt.

4.3. Van overmacht is tevens sprake in geval van onvoorziene omstandigheden met betrekking 
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tot personen en/of materiaal waarvan Verkoper zich bij de uitvoering van de Overeenkomst 
bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de 
Overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig 
kostbaar wordt, dat naleving van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Dit artikel laat onverlet om een beroep op artikel 6:75 en 6:258 BW te doen.

5. RECLAMATIE, GEBREKEN

5.1. De koper dient de zaken terstond bij de feitelijke (af)levering van de zaken en/of diensten 
op onvolledigheid en/of gebreken te controleren.

5.2. Indien de door Verkoper geleverde zaken en/of diensten waarneembaar niet aan de 
Overeenkomst voldoen, is de koper gehouden terstond en uiterlijk binnen 1 werkdag na 
feitelijke aflevering te reclameren en de gestelde gebreken aan te (doen) tekenen op het bij 
ontvangst te ondertekenen (vervoers)document, dan wel door schriftelijke kennisgeving aan 
de Verkoper, waaronder mede is begrepen per e-mail. Reclamaties betreffende gebreken 
welke niet waarneembaar zijn bij levering dienen binnen 14 dagen nadat de koper deze 
gebreken heeft waargenomen of redelijkerwijs had moeten waarnemen schriftelijk aan de 
verkoper te worden gemeld en uiterlijk binnen twee weken na aflevering van de zaken. De 
koper dient vervolgens, op straffe van verval van wettelijke en contractuele rechten, de 
Verkoper binnen een jaar na aflevering aansprakelijk te stellen voor gebreken. 

5.3. Bij gebreke van tijdige reclamatie verliest de koper zijn wettelijke en contractuele 
aanspraken jegens de Verkoper en geldt de levering als onvoorwaardelijk aanvaard door de 
koper.

5.4. Indien de koper tijdig heeft gereclameerd en aantoont dat het gebrek bij levering reeds 
bestond, dan is de Verkoper terzake van de geleverde zaken nimmer tot meer gehouden dan 
(naar eigen keuze van de Verkoper) tot levering van het ontbrekende, vervanging dan wel 
herstel van de zaken op de plaats van levering, dan wel het toekennen van een prijsreductie 
in verhouding tot het gebrek.

5.5. De kosten van het herstel van een gebrek uitgevoerd door een derde wordt slechts door de 
Verkoper vergoed indien de Verkoper hiermee vooraf schriftelijk heeft ingestemd of indien 
het gebrek niet binnen redelijke termijn door de Verkoper is hersteld als bedoeld in artikel 
5.4 en dit aan de Verkoper is toe te rekenen. Indien herstel van het gebrek blijvend 
onmogelijk is, heeft de koper het recht op een prijsreductie in verhouding tot het gebrek of 
een aanpassing van de Overeenkomst (ondergeschikte gebreken uitgezonderd) naar de 
keuze van de koper.

5.6. Een geconstateerd gebrek aan een of meer zaken geeft de koper geen recht op annulering 
van restant- of vervolgorders, noch op weigering van enig overig deel van de betreffende 
levering.

5.7. Het in behandeling nemen door de Verkoper van een reclamatie houdt nog geen honorering 
daarvan in. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd na reclamatie door de koper 
conform het bepaalde in dit artikel 5 en na schriftelijke instemming door de Verkoper met 
het retourneren van de goederen.

5.8. Alle kosten en risico’s verbonden aan reclamaties en retourzendingen zijn voor rekening 
van de koper.
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5.9. Alle kosten die verband houden met het herstel van gebreken door de Verkoper zijn voor 
rekening van de koper, waaronder in ieder geval begrepen indirecte schade, schade aan 
eigendom van de koper, productieonderbreking, ontmanteling, vervoer, vrachtgeld, testen, 
import- en exportkosten en verpakkingskosten. In geval de Verkoper 
herstellingswerkzaamheden uitvoert in het bedrijfspand of op het bedrijfsterrein van de 
koper, zal de koper op haar kosten hulppersonen, liftvoorzieningen, steigers en andere 
voorzieningen aan de Verkoper ter beschikking stellen.

6. PRIJS

6.1. De door de Verkoper opgegeven prijzen zijn in euro's en exclusief BTW, tenzij schriftelijk 
anders is overeengekomen.

6.2. Kosten voor bijkomende diensten, waaronder kosten met betrekking tot sloop- en 
verwijderingswerkzaamheden, elektronisch afval, uitgifte van onderhoudscertificaten, 
transport, verzekeringen, verpakkingen, onkosten van werknemers van de Verkoper of 
onderaannemers (zoals reistijd, overnachtingen en reiskosten) en import- en exportkosten, 
zijn verschuldigd op basis van de werkelijke kosten en zijn niet inbegrepen in de prijs van 
de zaken en/of diensten. Een door de Verkoper gemaakte berekening van dergelijke kosten 
is een schatting en derhalve niet bindend.

6.3. Behoudens hetgeen in artikel 11 is bepaald, zullen de kosten voor reparaties aan en herstel 
of vervanging van het geleverde voor rekening komen van de koper. Kosten voor het 
opstellen van een offerte met betrekking tot het herstel of vervanging van het geleverde, dan 
wel de kosten voor het (laten) opstellen van een inspectierapport zullen separaat aan de 
koper worden gefactureerd. Deze kosten zullen worden gebaseerd op de door de Verkoper 
gemaakte kosten.

6.4. In geval van continuerende contractuele verplichtingen zal de prijs van het geleverde en de 
bijkomende kosten maandelijks worden geïndexeerd op basis van de een door de Verkoper 
te bepalen prijsindex. 

6.5. Indien na een aanbieding van de Verkoper respectievelijk het tot stand komen van een 
Overeenkomst een wijziging optreedt in kostprijsbepalende factoren, zoals grondstoffen, 
zaken van toeleveranciers, lonen, overheidskosten en/of vrachtkosten, dan is de Verkoper 
gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te wijzigen vanaf de eerste dag vanaf de maand
volgende waarop de wijziging in de kostprijsbepalende factor heeft plaatsgevonden. De 
Verkoper zal de koper hiervan zo spoedig als mogelijk schriftelijk op de hoogte brengen.

6.6. Indien sprake is van een prijsverhoging als bedoeld in artikel 6.5 van meer dan 10%, dan 
heeft de koper het recht de Overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde 
gedeelte, indien de koper dit schriftelijk kenbaar maakt, waaronder mede is begrepen per e-
mail, binnen 14 dagen nadat de koper de mededeling met betrekking tot de prijsverhoging 
van de Verkoper heeft ontvangen, bij gebreke waarvan de Overeenkomst inclusief de 
prijsverhoging in stand blijft.

7. BETALING

7.1. Betaling van de facturen van de Verkoper dient terstond  te geschieden bij de ontvangst van 
de zaken en/of diensten, tenzij uitdrukkelijk anders bedongen. In ieder geval zal de 
betalingstermijn nimmer langer bedragen dan 14 dagen vanaf de factuurdatum. De koper is 
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niet gerechtigd betaling van de factuur op te schorten of te verrekenen. De koper heeft 
slechts aan haar betalingsverplichting voldaan, indien het gehele gefactureerde bedrag, 
zonder enig voorbehoud, aan de Verkoper is voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

7.2. Indien de koper enige betalingstermijn overschrijdt en niet het gehele bedrag tijdig heeft 
betaald, is de koper steeds onmiddellijk in verzuim ten aanzien van het gehele uitstaande 
bedrag, zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling of andere voorafgaande 
verklaring is vereist. In dat geval is de koper aan de Verkoper de wettelijke handelsrente in 
de zin van art. 6:119a en 6:120 BW en de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. 

7.3. De koper dient enige bezwaren tegen een van de Verkoper ontvangen factuur binnen twee 
weken na ontvangst van de factuur aan de Verkoper schriftelijk, waaronder mede is 
begrepen per e-mail, te melden. Indien de Verkoper binnen twee weken geen schriftelijk 
bezwaar tegen de ontvangen factuur heeft ontvangen, wordt deze factuur geacht te zijn 
geaccepteerd door de koper.

7.4. Indien een geschil bestaat tussen de koper en de Verkoper over de kwaliteit of uit andere 
hoofde door de koper ingediende reclamatie(s) en klachten, geeft zulks aan de koper niet het 
recht de betaling, geheel of gedeeltelijk op te schorten.

7.5. De Verkoper bepaalt te allen tijde zelf aan welke openstaande vordering op de koper enige 
betaling door de koper wordt toegerekend.

7.6. Indien de koper met enige verplichting jegens de Verkoper in gebreke blijft, dan wel dreigt 
te komen, is de Verkoper steeds gerechtigd de nakoming van al haar verplichtingen uit de 
Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst(en), met inbegrip maar niet beperkt tot alle 
verschuldigde facturen die daar direct of indirect verband mee houden, geheel of 
gedeeltelijk op te schorten en worden alle facturen direct zonder nadere ingebrekestelling 
opeisbaar, onverminderd de verdere wettelijke en contractuele rechten van de Verkoper. 

7.7. Indien de levering reeds heeft plaatsgevonden en betaling door de koper uitblijft binnen
twee weken na deze levering, ongeacht of sprake is van een toerekenbare tekortkoming van 
de koper, heeft de Verkoper het recht de Overeenkomst met de koper te beëindigen, in welk 
geval de koper direct een opeisbare boete is verschuldigd van 5% van het totale bedrag van 
de aankoopprijs van de zaken en/of diensten plus de kosten als omschreven in artikel 14.3.
Verkoper heeft het recht om naast de in dit artikel 7.7 opgenomen boete de volledige op 
grond van de wet verschuldigde schadevergoeding te vorderen. 

7.8. Indien een (betalings)korting of bonusregeling, onder welke benaming dan ook, is 
overeengekomen, is deze eerst opeisbaar en betaalbaar indien de koper al zijn 
(betalings)verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst jegens de Verkoper volledig 
en stipt is nagekomen.

8. VERREKENING

8.1. De Verkoper heeft het recht om ten behoeve van en voor zover nodig mede namens haar 
groepsmaatschappijen, tot verrekening over te gaan van alle of enkele vorderingen en 
schulden die wederzijds tussen koper en Verkoper bestaan, ongeacht de grondslag van deze 
vorderingen, ongeacht de munteenheid van deze vorderingen en ongeacht de opeisbaarheid 
van de schulden en vorderingen. Elk der groepsvennootschappen van Verkoper is, als 
hoofdelijk medeschuldeiser, gerechtigd tot al hetgeen de Verkoper van de koper te vorderen 
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heeft of zal krijgen, waarbij alle hoofdelijke schuldeisers en uitsluitend deze, afzonderlijk 
gerechtigd zijn deze vordering te verrekenen met een vordering die de koper op de 
betrokken schuldeiser mocht hebben. Namens deze schuldeiser(s) is evenwel uitsluitend de 
Verkoper gerechtigd de Overeenkomst op grond van de daarop toepasselijke bepalingen te 
ontbinden.

8.2. Het is de koper uitdrukkelijk niet toegestaan haar vorderingen te verrekenen met een 
vordering die de Verkoper en/of haar groepsmaatschappijen op de koper heeft, tenzij met 
goedkeuring van de Verkoper.

9. OVERGANG VAN RISICO; EIGENDOMSVOORBEHOUD

9.1. Het risico ten aanzien van beschadiging en/of verloren gaan van de geleverde zaken en/of 
daaruit voortvloeiende schade gaat direct na de feitelijke levering over op de koper.

9.2. Alle door de Verkoper geleverde zaken blijven eigendom van de Verkoper totdat de koper 
de volledige koopprijs alsmede enige andere vordering als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW 
heeft voldaan.

9.3. Het is de koper niet toegestaan beperkte rechten op de zaken te vestigen ten behoeve van 
derden voordat de eigendom van de zaken op de koper is overgegaan. 

9.4. De koper verplicht zich ten behoeve van de Verkoper een pandrecht te vestigen, als bedoeld 
in artikel 3:239 BW, op alle vorderingen op derden die voortvloeien uit de verkoop van de 
door Verkoper geleverde zaken en/of diensten. De koper is bevoegd de geleverde zaken 
en/of diensten aan een derde partij door te leveren, onder voorbehoud dat de koper de derde 
partij op de hoogte stelt van het voorgenoemd ten gunste van de Verkoper gevestigde 
zekerheidsrecht.

9.5. De Verkoper is bevoegd de zaken, zonder ingebrekestelling, bij overschrijding van de 
betalingstermijn terug te vorderen dan wel terug te halen. De koper is verplicht de zaak op 
eerste vordering van de Verkoper onverwijld op een door de Verkoper aangegeven plaats 
aan deze terug te geven. De kosten van teruggave door de koper en/of terugname door de 
Verkoper zijn voor rekening van de koper. De koper stelt de Verkoper op eerste verzoek in 
de gelegenheid de door de Verkoper geleverde zaken bij de koper terug te halen.

10. GARANTIE

10.1. De Verkoper garandeert dat de geleverde zaken of diensten, inclusief de daarvoor gebruikte 
zaken, op het moment van de levering geen gebreken vertonen die afbreuk doen aan het 
gebruik, wegens een fout in het model, de materialen of de uitvoering.

10.2. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan catalogi, folders, promotiemateriaal en 
dergelijken, noch aan geschreven of mondelinge toezeggingen welke niet zijn opgenomen 
in de Overeenkomst. Indien de zaken of diensten zijn vervaardigd op basis van ontwerpen, 
tekeningen, modellen of andere specificaties verstrekt door de koper, zal de garantie van de 
Verkoper niet verder strekken dan de niet-nakoming met betrekking tot de door koper 
verstrekte specificaties.

10.3. De garantie geldt voor een periode van één jaar, te rekenen vanaf de dag van de overgang 
van het risico met betrekking tot de (gedeeltelijke) levering van de zaken en/of diensten, 



(7)

mits de koper aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

10.4. In geval van vervanging of herstel van de gebrekkige zaak door de Verkoper binnen de 
garantieperiode, zal de garantieperiode voor het desbetreffende gedeelte van het geleverde 
worden verlengd, welke garantieperiode zal eindigen zes maanden na de beëindiging van de
originele garantieperiode.

10.5. De garantie vervalt in geval van substantiële wijzigingen aan het geleverde door de koper 
en/of een derde. Op de garantie zijn uitgesloten enige gebreken, tekortkomingen of schade 
voortvloeiende uit onder meer onjuiste bedrading, gebrek aan elektriciteitstoevoer of 
klimaatbeheersing en niet-nakoming van veiligheidsmaatregelen, installatievereisten of 
gebruiksvoorwaarden, overmatig gebruik van de zaken boven de capaciteit zoals 
aangegeven door de Verkoper, nalatig of foutief handelen, het gebruik van ongeschikte 
materialen door de koper of zijn werknemers of leveranciers, transportschade en slijtage bij 
normaal gebruik; hetzelfde geldt voor schade toe te kennen aan door de koper geleverde 
materialen. De Verkoper is niet aansprakelijk en verantwoordelijk voor fouten of defecten 
in geval van overmacht of door handelingen van derden.

10.6. De garantie van artikel 10.1 is niet van toepassing op de levering van gebruikte zaken.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1. De Verkoper is slechts aansprakelijk in geval van opzet of grove schuld zijdens de 
Verkoper. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, gederfde winst, 
gevolgschade of economische schade uit welke hoofde dan ook aan de zijde van de koper 
en/of diens afnemers of gebruikers en voor schade aan derden. De Verkoper is evenmin
aansprakelijk voor enige schade indien de koper het geleverde niet in gebruik neemt 
overeenkomstig de instructies van de Verkoper of andere vereisten.

11.2. Indien de Verkoper op verzoek van de koper zaken en/of diensten aanbiedt van derde 
partijen, zal de koper een overeenkomst aangaan met deze derde partij. De Verkoper is niet 
aansprakelijk voor levering van zaken en/of diensten van derde partijen.

11.3. In geval de koper een Overeenkomst is aangegaan met een groep van aanbieders, is de 
Verkoper slechts jegens de koper aansprakelijk voor het door de Verkoper uitgevoerde deel 
van de Overeenkomst; er is geen sprake van hoofdelijke aansprakelijk van de individuele 
aanbieders jegens de koper.

11.4. De Verkoper is jegens de koper nimmer aansprakelijk terzake van (i) gebreken die niet met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden zijn gemeld en 
(ii) geleverde zaken die na levering op welke wijze dan ook zijn bewerkt of gewijzigd 
anders dan conform strikte instructies van Verkoper. 

11.5. Enige aansprakelijkheid van de Verkoper vervalt binnen zes maanden nadat de koper 
bekend is of had behoren te zijn met de schade en in elk geval binnen drie jaar na de 
levering van de zaken en/of diensten door de Verkoper.

11.6. Enige aansprakelijkheid van de Verkoper jegens de koper en/of diens 
werknemers/afnemers/gebruikers terzake van de geleverde zaken en/of diensten is in ieder 
geval beperkt tot 25% van het totale bedrag van de aankoopprijs van de zaken en/of 
diensten of – indien dit bedrag lager is – tot EUR 500.000. Indien bij meerdere claims de 
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totale claim boven dit maximumbedrag uitstijgt, zullen de claims naar evenredigheid
worden verminderd. 

12. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten (waaronder inbegrepen – maar 
daartoe niet beperkt – auteursrechten, naburige rechten, databankrechten, modelrechten, 
octrooirechten, merkrechten, handelsnaamrechten en (overige) rechten op domeinnamen en 
know-how) terzake van, of belichaamd of omvat in, de aan koper geleverde zaken, diensten
en/of de resultaten van de diensten (waaronder mede begrepen al hetgeen wordt ontwikkeld, 
tot stand gebracht, gebruikt en/of aan koper verstrekt in verband met de voorbereiding of 
uitvoering van de Overeenkomst, dan wel daaruit voortvloeit) (de "Intellectuele 
Eigendomsrechten"), berusten uitsluitend bij de Verkoper of diens leveranciers en/of 
licentiegevers. De koper erkent uitdrukkelijk geen Intellectuele Eigendomsrechten te 
verkrijgen en zal geen Intellectuele Eigendomsrechten trachten te verkrijgen of registreren, 
noch zal koper handelen op enige wijze die de indruk kan wekken bij derden dat de koper 
eigenaar is van enige Intellectuele Eigendomsrechten.

12.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 12.1 zal koper, indien en voor zover enige 
Intellectuele Eigendomsrechten van rechtswege of anderszins bij koper mochten komen te 
berusten, op eerste verzoek van Verkoper onverwijld al hetgeen doen dat noodzakelijk is 
om deze Intellectuele Eigendomsrechten aan Verkoper of een door de Verkoper 
aangewezen derde over te dragen. 

12.3. De koper verkrijgt geen licentie ten aanzien van de Intellectuele Eigendomsrechten, 
behoudens indien en voor zover noodzakelijk voor het gebruik van de geleverde zaken, 
diensten en/of resultaten van de diensten zoals uitdrukkelijk in de Overeenkomst is bepaald
en in overeenstemming met hetgeen in de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden
is bepaald of anderszins aan de koper opgelegd.

12.4. De koper zal de geleverde zaken en de resultaten van de geleverde diensten niet zonder 
voorafgaande schriftelijke toestemming van de Verkoper op enige wijze geheel of 
gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen, 
behoudens indien en voor zover uitdrukkelijk in deze Algemene Voorwaarden of de 
Overeenkomst is toegestaan.

12.5. De koper zal de door of namens Verkoper of haar leveranciers op de geleverde zaken en de 
resultaten van de geleverde diensten aangebrachte merken, handelsnamen en aanduidingen 
(waaronder begrepen – maar daartoe niet beperkt – aanduidingen betreffende auteursrechten 
of andere Intellectuele Eigendomsrechten) niet geheel of gedeeltelijk verwijderen of 
wijzigen.

13. GEHEIMHOUDING

13.1. De koper is verplicht de Overeenkomst en alle direct en/of indirect van de Verkoper 
verkregen informatie en gegevens, waarvan de koper redelijkerwijs moet beseffen dat ze 
vertrouwelijk zijn, als zodanig te behandelen. De koper zal deze informatie en gegevens 
slechts aan haar werknemers en eventueel ingeschakelde derden ter beschikking stellen 
indien zulks voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijk is en zal de informatie 
niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de uitvoering van de Overeenkomst. De 
koper zal de in dit artikel 12.1 genoemde informatie niet openbaar maken zonder 
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schriftelijke toestemming van de Verkoper. 

13.2. De koper zal de in artikel 13.1 genoemde verplichtingen opleggen aan door haar bij de 
uitvoering van haar verplichtingen betrokken personen die toegang hebben tot de 
informatie, waaronder mede begrepen haar werknemers.

13.3. In geval dat de Overeenkomst is beëindigd, zal de koper alle informatie en gegevens 
onmiddellijk aan de Verkoper teruggeven of vernietigen en alle elektronische data 
verwijderen. De koper zal op verzoek van de Verkoper, binnen een week schriftelijk aan de 
Verkoper bevestigen dat aan deze verplichting is voldaan.

13.4. Voor iedere overtreding van de verplichtingen op grond van dit artikel 13.1 is de koper aan 
de Verkoper direct, zonder ingebrekestelling, een opeisbare boete verschuldigd van 5% van 
het totale bedrag van de aankoopprijs van de zaken en/of diensten. Dit artikel 13.4 laat 
onverlet de mogelijkheid om daarnaast volledige schadevergoeding te vorderen op grond 
van de wet.

14. ONTBINDING, BEEINDIGING

14.1. Onverminderd het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden, is de Verkoper gerechtigd om, 
zonder dat ter zake enige vergoeding aan de koper is verschuldigd, de Overeenkomst, 
daaruit voortvloeiende verbintenissen en alle andere bestaande overeenkomsten tussen 
partijen zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig, geheel of gedeeltelijk te beëindigen en 
de geleverde zaken terug te nemen, indien:

(i) de koper achterstallig is met de betaling van de koopprijs of van enig ander bedrag 
dat hij aan de Verkoper is verschuldigd, uit welke hoofde dan ook, en de koper 
niet binnen 14 dagen nadat hij gemaand is tot betaling, alsnog tot betaling 
overgaat;

(ii) faillissement of surseance van betaling van de koper is aangevraagd of 
uitgesproken; 

(iii) de koper of de Verkoper haar bedrijf of onderneming (tijdelijk) stillegt; of

(iv) de Verkoper, op welke grond dan ook, de Overeenkomst met de koper wenst te 
beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

14.2. De koper is slechts gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen in de situatie bedoeld in 
artikel 4.1.

14.3. In geval van beëindiging van de Overeenkomst als bedoeld in artikel 14.1, wordt elke 
vordering die de Verkoper op de koper heeft, uit welke hoofde dan ook, terstond in zijn 
geheel opeisbaar. Ditzelfde geldt indien de levering nog niet door de koper is aanvaard, en 
de Verkoper voorbereidende werkzaamheden heeft verricht en hiervoor kosten heeft 
gemaakt.

14.4. Alle verplichtingen van de koper die bestemd zijn voort te leven na beëindiging van de 
Overeenkomst, zoals onder meer opgenomen in de artikelen 12 en 17 van deze Algemene 
Voorwaarden, blijven ook van kracht na voltooiing, beëindiging of ontbinding van de 
Overeenkomst of na beëindiging van de relatie tussen de koper en de Verkoper.
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15. CORPORATE GOVERNANCE

15.1. De koper zal de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, en ten minste voor 
het aangaan van de Overeenkomst, indien een bestuurder in de 5 jaar voorafgaand aan de 
door de koper aan de Verkoper gegeven order juridisch is veroordeeld voor omkoping. In de 
periode tussen het aangaan van de Overeenkomst en het moment van levering zal de koper 
de Verkoper onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen van enige beschuldiging van 
omkoping.

15.2. De koper zal handelen overeenkomstig Nederlands recht. In het bijzonder zal de koper 
nimmer actief of passief, direct of indirect op enige manier betrokken zijn bij enige vorm 
van corruptie, schending van de rechten van haar werknemers of kindermisbruik. De koper 
is verantwoordelijk voor de gezondheid, veiligheid en het welzijn van haar werknemers dan 
wel onderaannemers, het naleven van de wetten omtrent milieubescherming en het 
stimuleren en verplichten van haar werknemers deze regels na te leven.

15.3. In geval van schending van de verplichtingen van dit artikel 15, heeft de Verkoper het recht, 
onverminderd andere rechten, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen met 
onmiddellijke ingang. 

16. DIVERSEN

16.1. Het is de Verkoper te allen tijde toegestaan haar rechten en verplichtingen uit de 
Overeenkomst dan wel de Overeenkomst in zijn geheel over te dragen aan een 
groepsmaatschappij of een derde zonder voorafgaande toestemming van de koper. De koper 
verleent hierbij bij voorbaat haar toestemming dan wel medewerking aan een dergelijke 
overdracht.

16.2. Alle Overeenkomsten, wijzigingen en aanvullingen daartoe dienen schriftelijk te zijn en te 
zijn ondertekend door de Verkoper en de koper.

16.3. De Verkoper heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen en de 
gewijzigde Algemene Voorwaarden op de Overeenkomst van toepassing te verklaren. 
Dergelijke wijzigingen zijn voor de koper bindend nadat daarvan aan haar op enige wijze 
mededeling is gedaan door de Verkoper en aan de koper ter hand is gesteld en de koper zich 
daartegen niet expliciet heeft verzet.

16.4. In geval van een conflict tussen een vertaling van deze Algemene Voorwaarden en de 
Nederlandse versie, prevaleert de Nederlandse versie. 

16.5. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of op andere wijze niet-
verbindend is, zullen de overige bepalingen hun volle werking behouden. In dat geval zal de 
ongeldige bepaling worden vervangen door een geldige bepaling overeenkomstig het doel 
en de strekking van deze Algemene Voorwaarden, zodanig dat de nieuwe bepaling zo 
weinig mogelijk verschilt van de ongeldige bepaling.

16.6. De Koper zal de Verkoper onmiddellijk schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen van 
wijzigingen in haar naam of adres. Indien dit wordt nagelaten, zullen documenten worden 
verondersteld te zijn ontvangen op het laatst bij de Verkoper bekende adres.



(11)

17. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

17.1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle rechten, verplichtingen, bestellingen, 
aanvragen, aanbiedingen, offertes, orderbevestigingen en Overeenkomsten waarop deze 
Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
De bepalingen van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.) zijn uitdrukkelijk niet van 
toepassing.

17.2. Alle geschillen welke niet in der minne kunnen worden bijgelegd, worden aan de bevoegde 
rechter te Arnhem voorgelegd, waarbij het recht op hoger beroep en beroep in cassatie 
onverlet wordt gelaten, tenzij de Verkoper er voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van 
een andere bevoegde rechter in Nederland te onderwerpen. De Verkoper heeft het recht, 
naar eigen voorkeur, om het geschil aan een bevoegde rechter in een andere jurisdictie voor 
te leggen indien de koper hier statutair is gevestigd.


