LEVERINGSVOORWAARDEN WUVIO CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.
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Artikel 1
Deze leveringsvoorwaarden van Wuvio Chemicals International B.V. (“leverancier”) zijn bij uitsluiting van (iedere) andere algemene
voorwaarden, van toepassing op iedere offerte en/of overeenkomst waar leverancier partij bij is. Het gebruik of van toepassing zijn van
andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Wanneer deze leveringsvoorwaarden tussentijds door leverancier worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie daarvan deel uit van elke
naar het moment van inwerkingtreding van de wijziging tussen leverancier en afnemer tot stand gekomen overeenkomst.
Bekendmaking van deze leveringsvoorwaarden kan onder meer geschieden door vermelding (achter-) op briefpapier, offerte,
opdrachtbevestiging, e-mail en op de website van leverancier.
Voorwaarden en/of bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze leveringsvoorwaarden voor zover sprake is van
tegenstrijdigheid.
Indien enige bepaling van deze leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze
leveringsvoorwaarden volledig van kracht blijven en zullen leverancier en afnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige
c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2
Alle offertes van leverancier worden gedurende één maand gestand gedaan, tenzij de offerte anders vermeldt.
De overeenkomst komt tot stand zodra de schriftelijke acceptatie van het aanbod de leverancier heeft bereikt, dan wel, indien dat eerder
is, op het moment waarop leverancier een begin maakt met de uitvoering van de overeenkomst.
3.
Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen t.o.v. de offerte worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid
bepaald de overeenkomst pas tot stand indien leverancier aan afnemer schriftelijk bericht met deze afwijkingen van de offerte in te
stemmen.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk met afnemer overeengekomen zijn alle door leverancier gehanteerde prijzen en tarieven exclusief
omzetbelasting en exclusief eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief administratie-, installatie-, montage,
verpakkings-, transport-, verzend-, verzekering-, of reiskosten en exclusief hak-, graaf- of breekwerkzaamheden en exclusief eventuele te
veel geleverde materialen.
5.
Bij de calculatie van prijzen door leverancier wordt ervan uitgegaan dat afnemer zorg draagt voor de vrije toegang, loop- en werkruimte
tijdens de werkzaamheden, voor benodigde vergunningen en/of ontheffingen, voor het constructiewerk, voor de aanwezigheid en
beschikbaarheid van een complete bouwplaatsvoorziening, zoals schaft- en toiletgelegenheid, voor de aanwezigheid van een vrije
elektrische groep met een aansluiting en voor voldoende schoonwaterafvoer en persluchtaanvoer, bij gebreke van een of meerdere
voornoemde punten is leverancier gerechtigd extra kosten of meerkosten bij afnemer in rekening te brengen.
6. Leverancier behoudt zich het recht voor om voor rekening en risico van afnemer derden in te schakelen bij de uitvoering van de met
afnemer gesloten overeenkomst als dat redelijkerwijs nodig mocht blijken.
7.
Afnemer dient apparatuur, materialen en dergelijke van leverancier (en haar hulppersonen) gedurende de werkzaamheden deugdelijk
veilig te stellen en te verzekeren tegen alle voorkomende risico’s, zoals (brand- of water-) schade en diefstal.
8. Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de prijs schriftelijk tussen
partijen te worden overeengekomen.
9. Betaling door afnemer van de door leverancier verzonden facturen dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door
leverancier aangewezen (bank)rekening, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
10. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van leverancier is het afnemer niet toegestaan zijn betalingsverplichting jegens
leverancier te verrekenen, op te schorten of met korting te voldoen.
11. Afnemer is verplicht om voor eigen rekening (personeel van) leverancier en haar hulppersonen in de gelegenheid te stellen om
overeenkomstig (Arbo en veiligheid) wet- en regelgeving en voorschriften de werkzaamheden in een veilige (werk)omgeving te verrichten
en na te kunnen leven, waaronder doch niet beperkt tot het aan leverancier beschikbaar stellen van veilige en beschermende
hulpmaterialen. Afnemer is verplicht om voor eigen rekening de door leverancier ter zake gegeven verzoeken en aanwijzingen op te
volgen. Indien de bedrijfsvoering van afnemer dit vereist zal deze (personeel van) leverancier en zijn hulppersonen, voordat zij met de
werkzaamheden aanvangen, instrueren ten aanzien van de risico’s en gevaren die latent op het bedrijf aanwezig zijn. Afnemer legt deze
instructies schriftelijk vast. Voor zover afnemer niet of strijdig met de onderhavige bepaling handelt, is leverancier gerechtigd de eigen
werkzaamheden op te schorten voor rekening en risico van afnemer en met schadeloosstelling van leverancier door afnemer.
12. Afnemer staat jegens leverancier in voor het tijdig verkrijgen en behouden van alle vergunningen en ontheffingen, ook die van
overheidswege, welke benodigd zijn voor de te verrichten werkzaamheden en voor de normale wijze van uitvoering daarvan, alsmede
toestemming tot het gebruik van de toegangswegen naar het werkterrein. Afnemer staat er jegens leverancier voor in dat de aan
leverancier in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde stoffen niet verboden zijn onder de toepasselijke wet- en
regelgeving.
13. Alle boetes en schade en dergelijke ten gevolge van of voortvloeiende uit het niet nakomen van de verplichtingen genoemd in dit artikel
zijn voor rekening van afnemer en afnemer zal leverancier volledig vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die geldt jegens derden
in dit verband.
14. Als meerwerk wordt beschouwd al hetgeen door leverancier in overleg met afnemer, al dan niet schriftelijk overeengekomen, tijdens de
uitvoering van de overeenkomst boven de in de overeenkomst of de offerte uitdrukkelijk bepaalde hoeveelheden wordt geleverd en/of
aangebracht, dan wel door haar boven de in de overeenkomst of offerte uitdrukkelijk bepaalde werkzaamheden wordt gepresteerd.
15. Extra werkzaamheden en kosten aan de zijde van leverancier als gevolg van aanvullende afspraken of wijzigingen of externe
omstandigheden waarop leverancier geen invloed heeft, mogen aan afnemer worden doorberekend.
16. Indien leverancier adviezen geeft met betrekking tot de (technische) toepassing in woord, geschrift of door middel van proeven en
bemonstering worden deze adviezen naar beste weten verstrekt, doch gelden deze slechts als vrijblijvende aanwijzingen. Leverancier
staat niet in voor de juistheid van die adviezen.
17. De adviezen ontslaan afnemer niet van de verplichting, de door leverancier geleverde zaken en/of diensten op hun geschiktheid voor de
beoogde toepassing te controleren. Toepassing, gebruik en verwerking van geleverde zaken of producten vallen onder de
verantwoordelijkheid van afnemer of diens klanten, leverancier staat daar buiten.
1.
2.

WUVIO CHEMICALS INTERNATIONAL B.V.

1

18.

1.

2.
3.

4.
5.

6.

1.
2.

3.
4.

5.

6.

7.

1.

Afnemer kan de overeenkomst en de daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen niet overdragen aan een derde zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier.

Artikel 3
Leverancier levert de goederen (waaronder hierna verder ook begrepen: producten, semi-producten, apparatuur, installaties en machines
met toebehoren etc.) overeenkomstig aan de omschrijving in haar (eventueel later gewijzigde) offerte en de eventuele latere wijzigingen
in het ontwerp en/of uitvoering en/of samenstelling van de goederen. Leverancier is vrij en behoudt zich het recht voor om (op eigen
initiatief) wijzigingen in het ontwerp en/of uitvoering en/of samenstelling van de te leveren goederen uit en door te voeren.
Leverancier staat er niet voor in dat de goederen geschikt zijn voor het doel waarvoor afnemer deze wil bestemmen c.q. gebruiken, zelfs
niet indien dit doel aan leverancier kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.
Tenzij schriftelijk anders door leverancier aangezegd, vindt levering van de goederen plaats middels aflevering op de plaats van het
magazijn van leverancier of – naar keuze van leverancier – ter plaatse van het magazijn van de leverancier van leverancier. Afnemer is
verantwoordelijk voor en draagt het risico van:
(i) de goederen onmiddellijk vanaf het moment van aflevering, zijnde het moment waarop de eerste feitelijke handeling (zoals middels
een heftruck of palletwagen) wordt verricht in het magazijn van (de) leverancier (van leverancier) ten behoeve van het transport; en
(ii) het transport van de goederen,
Afnemer verplicht zich ter zake van alle vorenbedoelde risico’s een desbetreffende deugdelijke (transport) verzekering op eigen kosten af
te sluiten.
Leverancier verbindt zich jegens afnemer om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de goederen zich daartegen verzet)
opdat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.
Wanneer leverancier voor de verpakking en het transport laadborden, pakkisten, kratten, containers en dergelijke ter beschikking heeft
gesteld of door een derde – al dan niet tegen voldoening van statiegeld of een waarborgsom – ter beschikking heeft doen stellen, is
afnemer verplicht voornoemde transportmaterialen, op eigen kosten, terug te zenden naar het door leverancier opgegeven adres, bij
gebreke waarvan afnemer aan leverancier schadevergoeding verschuldigd is.
Indien om welke reden ook afnemer niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed
zijn voor verzending, zal leverancier, als zijn opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek van afnemer de goederen – voor risico van
afnemer – bewaren totdat zij aan afnemer afgeleverd zijn. Afnemer is verplicht aan leverancier de bijbehorende (opslag) kosten volgens
het bij leverancier gebruikelijke tarief te vergoeden vanaf het tijdstip dat de goederen voor verzending gereed zijn.
Artikel 4
Behoudens het navolgende, zijn de door leverancier aan afnemer geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten vanaf het
moment van feitelijke aflevering aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.
Leverancier behoudt zich – voor risico van afnemer – de eigendom van alle door hem aan afnemer geleverde zaken voor, zolang afnemer
niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings)verplichting(en) jegens leverancier uit hoofde van de overeenkomsten van leveranties of
terbeschikkingstelling van zaken of producten en/of verrichting van werkzaamheden en/of diensten, vorderingen ter zake van een
tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen. In dat geval gaat de eigendom op afnemer (eerst)
over zodra afnemer aan al zijn verplichtingen jegens leverancier heeft voldaan.
Zolang het eigendom niet op afnemer is overgegaan mag deze niet beschikken over de zaken of materialen, middels onder meer maar
niet gelimiteerd tot het verpanden hiervan dan wel het verlenen van enig recht hierop aan een derde.
Indien er gerede twijfel bij leverancier bestaat omtrent de betalingscapaciteit van afnemer, is leverancier bevoegd de bezorging van
goederen voor risico van afnemer uit te stellen, totdat afnemer zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Afnemer is aansprakelijk voor
de door leverancier door deze vertraagde aflevering te lijden schade.
Afnemer verplicht zich reeds nu voor alsdan op eerste verzoek van leverancier een bezitloos pandrecht te vestigen op alle in dit artikel
bedoelde zaken, door ondertekening en registratie van deze voorwaarden bij de belastingdienst, voor zover het eigendomsvoorbehoud
van leverancier op deze zaken te eniger tijd mocht blijken teniet te zijn gegaan, dan wel anderszins zekerheid ten behoeve van leverancier
is verstreken.
Indien afnemer (mede) uit door leverancier geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt afnemer die zaak slechts voor leverancier en
houdt afnemer de nieuw gevormde zaak voor leverancier totdat afnemer alle uit hoofde van de overeenkomst verschuldigde bedragen
heeft voldaan; leverancier heeft in dat geval tot het moment van volledige voldoening door afnemer alle rechten als eigenaar van de
nieuw gevormde zaak.
Rechten worden in voorkomend geval aan afnemer steeds verleend of overgedragen onder de voorwaarde dat afnemer de daarvoor
overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
Artikel 5
Een tussen afnemer en leverancier overeengekomen aanneming van een werk (middels te verrichten werkzaamheden) is als volgt
opgeleverd en daarmee voor risico van afnemer. Een redelijke termijn voor de dag waarop het werk naar de mening van leverancier
voltooid zal zijn, nodigt leverancier afnemer schriftelijk uit om tot opneming van het werk over te gaan. De opneming geschiedt zo
spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen acht dagen na de hiervoor bedoelde dag. Direct nadat het werk is opgenomen, wordt door afnemer
aan leverancier nog diezelfde dag medegedeeld of het werk al dan niet is goedgekeurd, met schriftelijke vermelding van eventueel
geconstateerde (kleine) gebreken. Wordt het werk door afnemer goedgekeurd dan wordt de dag van goedkeuring als de dag van
oplevering van het werk beschouwd.
Wordt door afnemer op de dag van opneming geen schriftelijke mededeling gedaan dan wordt die dag als de dag van goedkeuring en van
oplevering van het werk beschouwd.
Geschiedt de opneming niet binnen acht dagen na de in dit artikel bedoelde dag dan kan leverancier afnemer opnieuw schriftelijke
verzoeken het werk binnen acht dagen op te nemen. Voldoet afnemer niet aan dit verzoek dan wordt het werk geacht op de achtste dag
na de eerste uitnodiging tot opname te zijn goedgekeurd.
Het werk wordt door afnemer geacht te zijn goedgekeurd en te zijn opgeleverd indien en voor zover het in gebruik wordt genomen. De
dag van ingebruikneming van het werk of een gedeelte daarvan geldt als dag van goedkeuring van het werk of van het desbetreffende
gedeelte.
Kleine gebreken die in de onderhoudstermijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn. Met
betrekking tot een heropneming na onthouding van goedkeuring vinden de bovenvermelde bepalingen overeenkomstige toepassing.
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Leverancier is bevoegd de oplevering te verdelen in een aantal deelopleveringen.
Bij (deel)oplevering gaat het risico van het werk(deel) onmiddellijk en van rechtswege over op afnemer.
Indien het werk na oplevering nog niet direct in bedrijf wordt gesteld dan kunnen afnemer en leverancier bij latere (algehele)
inbedrijfstelling een controle doen van het werk, binnen acht dagen na deze inbedrijfstelling.
Voor vertraging c.q. extra benodigde tijd in het (herstel/garantie) werk, de werkzaamheden en/of de levering van leverancier die niet is te
wijten aan laatstgenoemde (maar bijvoorbeeld veroorzaakt door toedoen van afnemer, eindgebruiker, (een) derde(n) of onwerkbaar weer
etc.) is leverancier niet aansprakelijk en geeft dit leverancier recht op de benodigde verlenging van haar
(herstel/garantie/installatie/leverings-) termijn en geeft dit leverancier recht op vergoeding door afnemer van alle door leverancier te lijden
schade en (meer)kosten wegens voornoemde vertraging c.q. extra benodigde tijd, dit op eerste aanzegging van en volgens opgaaf van
leverancier.
Leverancier is gerechtigd zaken van afnemer onder zich te houden en afgifte op te schorten totdat afnemer al zijn verplichtingen jegens
leverancier heeft voldaan, waaronder vergoeding van kosten betrekking hebbende op dit retentierecht van leverancier.

Artikel 6
Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde
producten, semi-producten, formules, receptuur, programmatuur, websites, databestanden, installaties, apparatuur of (andere)
materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan en andere
geestesproducten, berusten uitsluitend bij leverancier, diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Afnemer verkrijgt uitsluitend de
gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van afnemer tot
verveelvoudiging van producten, semi-producten, formules, receptuur, programmatuur, websites, databestanden, installaties, apparatuur
of andere materialen is uitgesloten. Een aan afnemer toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
2. Het is afnemer niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken,
handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de producten, semi-producten, formules, receptuur,
programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
3.
Bij overtreding door afnemer van één van voornoemde bepalingen in onderhavig artikel is afnemer jegens leverancier (zonder
tussenkomst van de rechter) een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van € 100.000,00 per overtreding.
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Artikel 7
Alle door leverancier genoemde of overeengekomen (leverings-/opleverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de
gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan leverancier bekend waren. Leverancier spant zich er naar behoren voor in
overeengekomen (leverings-/opleverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen.
Alle door leverancier gehanteerde (leverings-/opleverings)termijnen zijn streeftermijnen en derhalve geen bindende of fatale termijnen.
Leverancier is gerechtigd de nakoming van diens verplichtingen jegens afnemer op te schorten zolang afnemer niet aan al zijn
(betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met leverancier bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het
moment waarop afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens leverancier volledig is nagekomen.
Leverancier is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings-/opleverings)termijnen die vanwege buiten zijn macht gelegen
omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is
leverancier gebonden aan een al dan niet uiterste (leverings-/opleverings)termijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van
de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen.
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die leverancier of afnemer niet kan worden
toegerekend omdat zij niet te wijten is aan de schuld van de leverancier of afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor rekening van leverancier of afnemer komt. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van
toeleveranciers of onderaannemers van leverancier, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers of
onderaannemers die door afnemer aan leverancier zijn voorgeschreven evenals gebrekkigheid van producten, zaken, materialen,
programmatuur van derden waarvan het gebruik door afnemer aan leverancier is voorgeschreven, overheidsmaatregelen en in- en
uitvoerbeperkingen.
In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer besteld goed / product tijdelijk niet meer
voorradig is, is leverancier gerechtigd de beoogde (leverings-/opleverings)termijn te verlengen met tijd, gedurende welke de tijdelijke
overmacht voortduurt.
In geval van blijvende overmacht, die de levering of terbeschikkingstelling van goederen of producten respectievelijk de verrichting van
werkzaamheden en/of diensten onmogelijk maakt, is leverancier respectievelijk afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk
te ontbinden en heeft leverancier recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten. In geval van overmacht kan afnemer geen
vergoeding van door hem geleden schade van leverancier vorderen.

Artikel 8
Tenzij anders is overeengekomen, dient afnemer klachten over de geleverde of ter beschikking gestelde goederen of producten
respectievelijk de verrichte werkzaamheden en/of diensten binnen 7 dagen na levering of terbeschikkingstelling van de goederen of
producten respectievelijk nadat een aanvang is gemaakt met de uitvoering van de werkzaamheden en/of diensten schriftelijk en met
duidelijke omschrijving van de klachten aan leverancier mee te delen, dit uitsluitend in de (begrijpelijke) Nederlandse, Engelse, Duitse of
Frans taal. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens leverancier ter zake van de gebreken in de geleverde
of ter beschikking gestelde goederen of producten respectievelijk in de verrichte werkzaamheden en/of diensten.
2. Tenzij anders overeengekomen, is afnemer uitsluitend gerechtigd goederen of producten aan leverancier retour te zenden eerst na
schriftelijke toestemming van leverancier en indien aan afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of
producten zijn geleverd of ter beschikking zijn gesteld.
3.
Afnemer is verplicht de retour te zenden goederen of producten inclusief het originele verzenddocument en/of originele adreslabel in een
deugdelijke verpakking en voor eigen rekening te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen,
tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
4. In geval van rechtmatige aanspraken van afnemer wegens gebreken ten aanzien van geleverde goederen (ook gedurende garantie of
onderhoud) is het uitsluitend aan leverancier om te bepalen of dat de goederen hersteld worden, dan wel vervangen zullen worden voor
eenzelfde of een vergelijkbaar goed, dan wel of er op een andere wijze een oplossing wordt getroffen.
1.
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Indien en voor zover door leverancier garantie wordt gegeven, is in alle gevallen de garantie die door leverancier aan afnemer wordt
gegeven immer maximaal en (derhalve) beperkt tot de garantie die leverancier van haar leverancier verkrijgt in het desbetreffende geval.
In het geval dat door leverancier garantie is gegeven op goederen vangt de garantieperiode aan vanaf het moment van aflevering. Indien
garantie is gegeven op een werk van leverancier dan vangt de garantieperiode aan vanaf het moment van oplevering of vanaf het moment
van ingebruikname van het werk door afnemer indien dit is gelegen vóór de oplevering.
Een (eventueel) gegeven garantie vervalt onmiddellijk en van rechtswege indien en zodra sprake is van afwijkend, onjuist en/of
ondeskundig gebruik of toepassing door/namens afnemer van door leverancier (op)geleverde, ter beschikking gestelde of geadviseerde
goederen, werken en/of (chemie) producten.
Hierbij heeft te gelden dat vorenbedoelde situatie leidt tot (risico van) reputatie- c.q. imagoschade zijdens leverancier waarvoor afnemer
bij voorbaat aansprakelijk wordt gesteld en ter zake waarvan afnemer bij voorbaat zich verplicht leverancier (eveneens) een
offerte/aanbod te laten doen daar waar afnemer bij een derde een prijsopgave doet of een test uitvoert, bij gebreke waarvan afnemer
jegens leverancier een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd is van € 50.000,00 per overtreding dan wel gebeurtenis.

Artikel 9
Bij een toerekenbare tekortkoming van leverancier is leverancier, behoudens haar opzet of grove nalatigheid, niet aansprakelijk voor
schade, die, direct of indirect, voor afnemer en/of derden mocht ontstaan. Leverancier is hooguit verplicht de zaak of dienst opnieuw te
leveren, dan wel, indien levering redelijkerwijs niet meer mogelijk is, een redelijke prijsreductie toe te passen.
2. Iedere aansprakelijkheid van leverancier is beperkt tot de schade die als mogelijk gevolg van de tot vergoeding verplichtende handeling
voorzienbaar was met als maximum het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten
aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet
ten laste van de verzekeraar komt. Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens de genoemde verzekering mocht
plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door leverancier voor de desbetreffende goederen, producten of verrichte
werkzaamheden en/of diensten gefactureerde netto-factuurbedrag.
3.
Onverminderd hetgeen elders in deze leveringsvoorwaarden is bepaald, is leverancier voor zaken en/of diensten die zij van derden heeft
betrokken, nimmer verder aansprakelijk dan voor zover deze derden jegens leverancier aansprakelijk zijn en verhaal bieden.
4. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, immateriële schade, letselschade,
gederfde winst, bestede arbeidsuren, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie.
5.
Leverancier is niet aansprakelijk indien afnemer de schade niet prompt en binnen 7 dagen nadat zij deze heeft geconstateerd of heeft
kunnen constateren, schriftelijk aan leverancier heeft gemeld. Alle aanspraken jegens leverancier vervallen indien afnemer geen
deugdelijke controle heeft uitgevoerd bij levering.
6. Leverancier bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen die zij ter afwering van haar eigen aansprakelijkheid jegens afnemer
kan inroepen, mede ten behoeve haar ondergeschikten en niet-ondergeschikten voor wier gedragingen zij ingevolge de wet aansprakelijk
zou zijn.
7.
Onverminderd hetgeen overigens in dit artikel en deze leveringsvoorwaarden is bepaald, dienen voorts eventuele (rechts-) vorderingen op
straffe van verval uiterlijk 1 jaar na oplevering van de prestatie in rechte aanhangig te zijn gemaakt.
8. Afnemer zal leverancier vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden (waaronder klanten van afnemer) op leverancier
zou kunnen rusten met betrekking tot door leverancier geleverde goederen, producten of verrichte werkzaamheden en/of diensten, voor
zover die aansprakelijkheid krachtens deze voorwaarden niet op leverancier rust.
9. De aanwezigheid van een gebrek met betrekking tot geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte
werkzaamheden en/of diensten geeft afnemer nimmer recht tot opschorting, korting of verrekening van zijn betalingsverplichtingen.
10. Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor geleden schade van welke aard en door welke oorzaak dan ook ontstaan, die het gevolg is van
onjuist en/of ondeskundig gebruik van door leverancier geleverde of ter beschikking gestelde goederen, producten of verrichte
werkzaamheden en/of diensten. Ter zake van adviezen die leverancier verstrekt zonder dat daaraan een uitdrukkelijk op het verstrekken
van advies gerichte schriftelijke overeenkomst ten grondslag ligt, is alle aansprakelijkheid van leverancier uitgesloten, behoudens voor
zover er sprake is van aantoonbare opzet of grove nalatigheid zijdens leverancier.
1.

Artikel 10
Leverancier heeft het recht de overeenkomst met afnemer – zonder schadeloosstelling jegens afnemer – met onmiddellijke ingang voor
de toekomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder (nadere) voorafgaande ingebrekestelling buitengerechtelijk te
ontbinden indien: a) afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van enige op hem
rustende verplichting; b) aan afnemer (al dan niet voorlopig) surséance van betaling wordt verleend of afnemer in staat van faillissement
wordt verklaard, afnemer een verzoek tot toepassing van een schuldsaneringsregeling indient of afnemer onder curatele of bewind wordt
gesteld; c) ten laste van afnemer beslag wordt gelegd op diens vermogensbestanddelen, en/of d) afnemer zijn bedrijfsvoering geheel of
gedeeltelijk staakt of anderszins liquideert en/of zijn bedrijfsactiviteiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier
ingrijpend wijzigt of aan een derde (deels/geheel) overdraagt.
2. In geval van beëindiging van de overeenkomst zijn alle door afnemer aan leverancier verschuldigde betalingen onmiddellijk en in hun
geheel opeisbaar.
3.
Leverancier is wegens voornoemde beëindiging van de overeenkomst jegens afnemer nimmer tot enige schadevergoeding of betaling
gehouden, onverminderd het recht van leverancier op volledige schadevergoeding wegens schending door afnemer van zijn
verplichtingen als hiervoor bedoeld en onverminderd leverancier overigens ter zake toekomende rechten.
1.

Artikel 11
Op elke door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het
Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing.
2. Alle geschillen, voortvloeiende uit of samenhangend met een door leverancier met afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de vestigingsplaats van leverancier, voor zover wettelijke bepalingen zich daartegen niet
verzetten.
1.
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