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Op al de door ons gesloten overeenkomsten zijn de Algemene inkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Vatenhandelaren óf de Algemene Leverings- en
Verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Vatenhandelaren van toepassing, zulks afhankelijk van de aard van de overeenkomst (inkoop/levering en
Verkoop). De Algemene inkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Vatenhandelaren zijn gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Den Haag d.d. 19 mei
1999 onder numer 14/HA 99-33. De Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Vatenhandelaren zijn gedeponeerd ter griffie van de
Rechtbank te Den Haag d.d.d 4 februari 1993 onder nummer 48/1993. Volledigheidshalve treft u de voorwaarden voornoemd tevens aan op de achterzijde van ons papier.

Algemene inkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Vatenhandelaren
Gedeponeerd te Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 19 mei 1999 onder nummer 14/HA 99-33
Artikel 1;
-

Koper: de gebruiker van de onderhavige algemene inkoopvoorwaarden, lid van de Nederlandse Vereniging van Vatenhandelaren
(NVVV);
De voorwaarden: de onderhavige inkoopvoorwaarden van NVVV;
De zaken: door Koper aangekochte vaten of andere zaken;
Leverancier: degene die aan Koper verkoopt of met haar is overeengekomen te verkopen.
Artikel 2; toepasselijkheid
2.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen en opdrachten tot koop gedaan door en/of overeenkomsten van koop
gesloten door Koper. Bedingen die van de voorwaarden afwijken en/of (algemene) voorwaarden van de Leverancier zijn slechts
van toepassing, indien en voorzover Koper die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 3; aanvragen
, aanbiedingenen totstandkomingvanovereenkomsten
3.1
Aanvragen door Koper bij een Leverancier gedaan zijn vrijblijvend en houden slechts een uitnodiging aan de Leverancier in tot
het doen van een aanbod aan Koper.
3.2
Een overeenkomst tussen Koper en een Leverancier komt eerst tot stand wanneer Koper een aanbod van de Leverancier
uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
Artikel 4; leveringen "schoonmaakbepalingen
"
4.1
Onder levering wordt verstaan daadwerkelijk aflevering door de Leverancier op de overeengekomen plaats(en) van levering.
4.2
Alle te leveren zaken, onafhankelijk van het materiaal waaruit zij vervaardigd zijn, dienen te voldoen aan de volgende
(acceptatie)eisen:
zaken moeten schenk-, schrap- en schraapleeg zijn;
zaken moeten de etikettering bevatten die aangeeft wat de laatste inhoud van de vaten was;
zaken dienen, met het oog op transport, goed afgesloten te zijn;
zaken die stoffen bevatten die vallen onder klasse A van het BAGA (Besluit Aanwijzing Gevaarlijke
Afvalstoffen van 25 november 1993) zullen eerst moeten worden voorgereinigd, in die zin dat zij niet langer
onder voorgenoemd besluit vallen. Stoffen die bij de reiniging problemen kunnen opleveren qua geurhinder,
giftigheid of algemene milieubezwaren zullen in goed overleg met de reconditioneerder eventueel ook
voorgereinigd, moeten worden aangeleverd. De zaken moeten worden voorzien van een sticker waar
"voorgereinigd, op staat of een ander teken waaruit blijkt dat voorreiniging daadwerkelijk heeft
plaatsgevonden, bijvoorbeeld een vrachtbrief waar dit op vermeld staat.
4.3
De levering geschiedt, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, aan het adres van Koper. Het transport naar de
plaats van levering alsmede het laden en lossen geschiedt voor rekening en risico van de Leverancier.
4.4
De levering geschiedt op het in de overeenkomst bepaalde tijdstip, danwel overeenkomstig het door Koper vastgestelde
tijdschema.
4.5
Indien de Leverancier de zaken niet op het vastgestelde tijdstip en/of overeenkomstig het vastgestelde tijdschema levert, is hij in
gebreke zonder dat daartoe enige nadere ingebrekestelling nodig is. Koper kan de Leverancier de gelegenheid bieden om
binnen een door haar te stellen termijn alsnog aan zijn verplichting te voldoen; zij is ook bevoegd de overeenkomst door een daartoe
strekkende mededeling aan de Leverancier zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit alles onverminderd het recht van
Koper om van de Leverancier vergoeding te vorderen van de schade die zij ten gevolge van de niet-tijdige aflevering en/of
ontbinding van de overeenkomst lijdt.
Artikel 5; acceptatie,inspectie
, weigeringen eigendomsovergang
5.1
Koper heeft het recht zaken te allen tijde voor de levering en tot vijftien werkdagen na de levering te inspecteren en, ondanks
een eventuele eerdere inspectie daarvan, alsnog af te keuren. De Leverancier zal aan inspecties zijn medewerking verlenen en
daartoe, indien nodig, faciliteiten ter beschikking stellen. Inspectie en/of goedkeuring ontslaan de Leverancier niet van enige
garantie die krachtens de wet, de met hem gesloten overeenkomst of deze voorwaarden op hem rust. Het niet voldoen aan de
hiervoor onder 4.2 genoemde acceptatie-eisen is een grond voor afkeuring.
5.2
Indien zaken worden afgekeurd, zal Koper de Leverancier hiervan ten spoedigste schriftelijk in kennis stellen.
5.3
Indien zaken worden afgekeurd, kan Koper, onverminderd haar recht de overeenkomst met de Leverancier zonder nadere
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen, van hem verlangen de
zaken te vervangen, zonder tot enige nadere betaling aan hem gehouden te zijn.
5.4
Indien zaken na levering daarvan worden afgekeurd, zal de Leverancier deze op het eerste verzoek van Koper afvoeren. Indien
de Leverancier zulks nalaat, is Koper gerechtigd de zaken aan de Leverancier te retourneren voor diens rekening en risico.
5.5
Indien zaken worden afgekeurd, komen de kosten van keuring van die zaken voor rekening van de Leverancier.
5.6
De zaken worden eigendom van Koper nadat deze aan haar zijn geleverd en door haar zijn goedgekeurd, tenzij uitdrukkelijk en
schriftelijk anders is overeengekomen. Goedkeuring dient, conform art. 5.1, binnen vijftien werkdagen na levering te geschieden.
Tot aan het moment van eigendomsovergang blijven de zaken voor risico van de Leverancier.

Artikel 6; garantie
6.1

De Leverancier is gehouden Koper precieze mededeling te doen van hetgeen de te leveren zaken bevatten, zowel op moment
van levering als in het verleden, en verstrekt overige gegevens omtrent het gebruik van de zaken. De Leverancier garandeert dat
dehieromtrent verstrekte gegevens juist zijn.
De Leverancier garandeert dat de zaken ook overigens van goede kwaliteit zijn en geen gebreken vertonen ten gevolge van
ondeugdelijk ontwerp, ondeugdelijk materiaalen/of ondeugdelijk constructie of montage.
6.3
Indien de zaken gebreken vertonen of de conform lid 1 verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, heeft Koper, het recht de
overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. In het geval van gebreken heeft Koper daarnaast de keuze om
deze door de Leverancier te laten herstellen, danwel de gebrekkige zaken door hem te laten vervangen.
6.4
Alle aan het herstel van een gebrek en/of de vervanging en de weer in gebruikstelling van een zaak, danwel de ingebruikstelling
van het object waartoe de zaak behoort of waarvoor het was bestemd, verbonden kosten dan wel de kosten die onjuiste
informatieverschaffing conform lid 1 met zich meebrengen zijn voor rekening van de Leverancier.
Artikel 7; aansprakelijkheid
en schadevergoeding
7.1
De Leverancier vrijwaart Koper voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, direct of indirect aan personen of
zaken toegebracht door of in verband met (de uitvoering van) de overeenkomst of door of in verband met door hem aan Koper
verkochte zaken of het gebruik daarvan, behoudens opzet of grove schuld van werknemers van Koper en toekomstige
gebruikers van de zaken. Met name is de Leverancier ook aansprakelijk voor alle milieu-claims die uit het schoonmaken en
gebruik van de zaken kunnen voortvloeien.
7.2
De Leverancier is aansprakelijk voor alle schade, waaronder bedrijfsschade en kosten, die Koper, personen en/of
ondernemingen werkzaam bij of voor Koper, en derden ten gevolge van zijn wanprestatie en/of onregelmatig handelen mochten lijden.
7.3
Eenzelfde aansprakelijkheid bestaat voor schade veroorzaakt of toegebracht door zaken en/of personen die de Leverancier voor
de uitvoering van de overeenkomst gebruikt.
Artikel 8; overmacht
8.1
Indien het partijen of een van hen door overmacht geheel of gedeeltelijk onmogelijk is hun (respectievelijk zijn) verplichtingen
jegens elkaar uit hoofde van de overeenkomst na te komen, zijn zij verplicht dit onverwijld en schriftelijk aan elkaar mede te delen.
Alsdan zijn zowel Koper als de Leverancier gerechtigd de overeenkomst door een uitdrukkelijke en schriftelijke mededeling te
beëindigen. Indien een van beide partijen de overeenkomst aldus beëindigt, is deze niet gehouden de andere partij enige schade
die ten gevolge van die beëindiging ontstaat te vergoeden.
8.2
Onder overmacht als bedoeld in 9.1 wordt verstaan elke omstandigheid die niet voor rekening of risico van de betrokken partij
behoort te komen en die de nakoming van zijn verplichtingen verhindert of zodanig bemoeilijkt, dat het vorderen van die
nakoming kennelijk onredelijk zou zijn.
Artikel 9; betaling
9.1
Betaling geschiedt binnen dertig dagen na facturering, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2
Indien de Leverancier enige verplichting uit de met Koper gesloten overeenkomst niet nakomt, is Koper gerechtigd elke betaling
aan Leverancier op te schorten.
9.3
Koper is gerechtigd hetgeen zij aan de Leverancier uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd is te compenseren met
datgene dat zij haar, op welke grond ook, verschuldigd is.
9.4
Betaling door Koper ontslaat de Leverancier niet uit enige verplichting die krachtens de wet, de met hem gesloten overeenkomst
en deze voorwaarden op hem rust.
Artikel 10; kostenjuridisch
e bijstand
10.
Alle kosten, zowel in als buiten rechte, die Koper moet maken terzake van handhaving van haar rechten indien de Leverancier
niet aan (één of meer van) de op haar krachtens de met haar gesloten overeenkomst en deze voorwaarden rustende
verplichtingen voldoet, dient de Leverancier aan Koper te vergoeden. De buitengerechtigde kosten bedragen minimaal 20% van
het factuurbedrag of, zo dit meer is, € 114,--.
Artikel 11; geschillenregeling
en toepasselij
k recht
11.1
Op de verhouding tussen Koper en de Leverancier is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, zulks met uitsluiting van het
verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 1980 (CISG).
11.2
Indien tussen Koper en de Leverancier een geschil ontstaat, is de Leverancier niet gerechtigd welke verplichting jegens Koper
ook uit enige met haar lopende overeenkomst op te schorten of te wijzigen.
11.3
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd tot kennisneming van alle geschillen tussen partijen in verband met aanvragen
en/of opdrachten van Koper en/of met haar gesloten overeenkomsten.
6.2

Algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging voor Vatenhandelaren
Gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's-Gravenhage op 4 februari 1993 onder nummer 48/1993.
Artikel 1;
1.
-

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Verkoper: de gebruiker van de onderhavige algemene leverings- en verkoopvoorwaarden, lid van de Nederlandse Vereniging
voor Vatenhandelaren (NVVV);
De voorwaarden: deze leverings- en verkoopvoorwaarden van NVVV;
De zaken: door Verkoper verkochte vaten of andere zaken;
Afnemer: degene die van Verkoper koopt of met haar is overeengekomen te kopen.
Artikel 2; toepasselijkheid
2.
De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en/of overeenkomsten van verkoop en levering gesloten door Verkoper.
Bedingen die van de voorwaarden afwijken en/of (algemene) voorwaarden van Afnemer zijn op die offertes en/of
overeenkomsten slechts van toepassing indien en voorzover Verkoper die toepasselijkheid uitdrukkelijk en schriftelijk heeft
aanvaard.
Artikel 3: aanvragen
, aanbiedingenen totstandkomingovereenkomsten
3.1
Tenzij in een offerte of prijsopgave uitdrukkelijk anders is aangegeven, zijn de offertes en prijslijsten van Verkoper vrijblijvend.
Een vrijblijvende offerte kan door Verkoper binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. Alle
offertes zijn herroepelijk, ook als daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
3.2
Voor het geval geen schriftelijke offerte is uitgebracht bindt een opdracht tot levering Verkoper eerst nadat deze door Verkoper
schriftelijk is bevestigd of nadat Verkoper een aanvang met de uitvoering daarvan heeft gemaakt.
Artikel4; leveringstermij
n
4.1
Is Afnemer een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materiaal ter beschikking
te stellen, dan gaat de leveringstermijn niet eerder in dan nadat de betaling geheel is ontvangen respectievelijk die informatie
en/of dat materiaal geheel ter beschikking zijn gesteld.
4.2
Leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
4.3
Een overeenkomst kan - tenzij uitvoering ontwijfelbaar blijvend onmogelijk is - door de Afnemer niet wegens
termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij Verkoper de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem, na
afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde, redelijke termijn. Ontbinding is dan slechts toegestaan
voorzover van de Afnemer instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
Artikel 5; levering; risico-overgang
5.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering af magazijn, werkplaats of fabriek van Verkoper.
5.2
Op de Afnemer rust een afnameplicht. Indien de Afnemer, na aanbieding van de zaken, deze niet afneemt, kan Verkoper hem
schriftelijk een termijn van acht dagen stellen voor afname. Neemt de Afnemer ook binnen deze periode niet af, dan is Verkoper
gerechtigd om, naar zijn keuze, de overeenkomst te ontbinden of de zaken, op kosten en voor risico van de Afnemer, op te
laten slaan, zulks onverminderd zijn verdere rechten uit de wet, de overeenkomst of de voorwaarden.
5.3
Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor de te leveren zaken gaat op de Afnemer over bij het verlaten van het
magazijn, de werkplaats of de fabriek van Verkoper, ook indien franco levering is overeengekomen. Dezelfde risico-overgang vindt
plaats op het moment dat Verkoper zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbiedt en Afnemer niet afneemt,
alsdan komen tevens alle voor Verkoper in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten voor rekening van de Afnemer.
5.4
Indien is overeengekomen een bepaald gewicht of een bepaalde liter-inhoud te leveren, geldt hiervoor een marge van 10%
voor het gewicht en een marge van 5% voor de inhoud. Een verdere garantie wordt door Verkoper niet gegeven, met name geeft
Verkoper geen garantie voor de geschiktheid van de geleverde zaken voor het vervoer van bepaalde produkten, ook niet
wanneer het doel, waarvoor de zaken dienen te worden gebruikt, is vermeld.
5.5
Het risico van verlies, vernietiging en/of schade voor zaken die de Afnemer aan Verkoper ter bewerking geeft, blijft bij de
Afnemer voorzover bij bijzondere overeenkomst niet anders is bepaald. Meer in het bijzonder geldt dat, indien door Verkoper
zaken in opdracht van de Afnemer worden gemerkt of op enigerleiwijze bewerkt, zulks geschiedt voor risico van de Afnemer en
de laatste in dat geval aansprakelijk is voor alle schade en kosten, die van een eventuele waardevermindering daaronder
begrepen, die Verkoper lijdt respectievelijk moet maken indien de gemerkte of bewerkte zaken niet of niet tijdig worden
afgenomen en betaald.
5.6
Indien Verkoper voor het vervoer zorgdraagt, kiest Verkoper, tenzij de Afnemer een bepaald vervoermiddel zelf heeft
aangewezen, het vervoermiddel naar beste weten, echter zonder dat Verkoper daarmee enige aansprakelijkheid zijnerzijds
aanvaardt.
5.7
Wanneer verkocht is met levering op afroep, dient de Afnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, de afroepen
zodanig te stellen dat de zaken binnen zes maanden na de datum van het sluiten van de overeenkomst in ongeveer gelijke
maandelijkse hoeveelheden volledig zijn afgeroepen.
Artikel 6; prijzen
6.1
Tenzij anders is overeengekomen zijn alle bedragen exclusief BTW en andere overheidsheffingen.
6.2
Alle verkopen geschieden onder de uitdrukkelijke voorwaarde, dat Verkoper elke stijging van de kosten, die voor Verkoper na
het totstand komen van de overeenkomst mede in verband met de uitvoering daarvan optreden - bijvoorbeeld stijging van
transportkosten, aankoopprijzen, lonen, invoerrechten, heffingen, belastingen, koerswijzigingen, alle monetaire maatregelen en
dergelijke voor rekening van de Afnemer zijn, met dien verstande, dat de koopprijs met het bedrag van die meerkosten
respectievelijk -prijzen en dergelijke wordt verhoogd.
6.3
De kosten voor extra werkzaamheden wegens bijzondere eisen, door de Afnemer gesteld, zijn voor diens rekening.
6.4
Indien Verkoper op verzoek van de Afnemer bepaalde overeengekomen leveringen uitstelt, is de Afnemer gehouden de
eventueel daaraan verbonden meerkosten of schade te vergoeden.
Artikel 7; betalingen zekerheid
7.1
Betaling geschiedt steeds contant, zonder korting, binnen dertig dagen na facturering, tenzij anders is overeengekomen en
onverminderd het recht van Verkoper om vooruitbetaling te verlangen, de goederen onder rembours te verzenden of andere
waarborgen van betaling te eisen indien Verkoper daartoe aanleiding ziet. Verkoper is gerechtigd tot het doen van
deelleveringen en het afzonderlijk factureren daarvan.
7.2
Het eigendom van de geleverde zaken blijft bij Verkoper totdat de Afnemer al hetgeen hij aan Verkoper uit hoofde van of in
verband met leveringen verschuldigd is, heeft voldaan. Verkoper is gerechtigd bij enige niet tijdige betaling de hem in eigendom
toebehorende zaken eigenmachtig terug te nemen waar deze zich ook bevinden, zulks onverminderd het recht van Verkoper op
schadevergoeding alsmede op vergoeding van de kosten van het terughalen van de zaken. De Afnemer mag, totdat hij aan al
zijn verplichtingen heeft voldaan, niet ten nadele van Verkoper en/of ten gunste van derden over de geleverde zaken
beschikken, het vestigen van een pandrecht daaronder begrepen. Indien de Afnemer de zaken doorlevert, is hij verplicht de
vordering die hij door de verkoop van de zaken krijgt, aan Verkoper over te dragen. De Afnemer verleent op eerste verzoek van
Verkoper andere, al dan niet aanvullende, zekerheid voor betaling.
7.3
Verrekening door de Afnemer met een tegenvordering is slechts toegestaan voorzover de tegenvordering door Verkoper
uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
7.4
De Afnemer is niet gerechtigd zijn betaling op te schorten. Hij verplicht zich om, ook in geval van geschil over de
verschuldigdheid, op eerste verlangen van Verkoper onder voorbehoud van rechten de koopprijs te storten op de bankrekening
van de NVVV te 's-Gravenhage ten gunste van Verkoper.
7.5
Bij niet tijdige betaling raakt de Afnemer van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en
is hij over het achterstallige bedrag een direkt opeisbare rente gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 1% per maand
verschuldigd vanaf de vervaldag. Een gedeelte van de maand geldt in dit verband als een hele maand. Verkoper mag voorts,
voorzover levering onder enige met de Afnemer gesloten overeenkomst nog niet heeft plaatsgevonden, deze levering geheel
opschorten totdat volledige betaling van het achterstallige bedrag is ontvangen. Blijft ook na aanmaning betaling binnen de
aangezegde nadere termijn uit, dan is Verkoper bevoegd de overeenkomst naar zijn keuze geheel of gedeeltelijk door middel
van een schriftelijke verklaring te ontbinden, zulks onverminderd haar recht op schadevergoeding.

7.6

Alle kosten, zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke (inclusief de kosten van juridische bijstand), die voor Verkoper
verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten jegens de Afnemer, komen voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke
kosten bedragen minimaal 20% van het factuurbedrag of, zo dit meer is, € 114,--, onverminderd het recht van Verkoper om
aanspraak te maken op de werkelijke kosten.
7.7
Hetgeen de Afnemer uit hoofde van de overeenkomst aan Verkoper verschuldigd is wordt ten volle direkt opeisbaar in geval van:
a) surséance van betaling of faillissement van de Afnemer of aanvraag daartoe; b) besluit van de Afnemer tot geheel of
gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming;
c) ontbinding van de vennootschap van de Afnemer;
d) beslag ten laste van de Afnemer;
e) meer dan twee maal niet tijdige betaling door de Afnemer.
In de genoemde gevallen is Verkoper bevoegd alle overeenkomsten met de Afnemer met onmiddellijke ingang te beëindigen,
wanneer deze niet binnen acht kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek een naar het oordeel van Verkoper passende
na zekerheid voor al hetgeen de Afnemer aan Verkoper verschuldigd is en nog zal worden heeft verstrekt, onverminderd de
overige rechten van Verkoper.
Artikel 8; tekortkomingen
8.1
De Afnemer is gehouden om leveringen binnen zes werkdagen na aflevering nauwgezet op eventuele tekortkomingen te
keuren en geconstateerde tekortkomingen direkt na ontdekking schriftelijk aan Verkoper te melden, een en ander op straffe van verval
van het recht van beroep op tekortkomingen die redelijkerwijs bij nauwgezette keuringen ontdekt hadden kunnen worden. Bij de
keuring vastgestelde tekortkomingen en verder alleen die tekortkomingen in het geleverde, die bij de keuring redelijkerwijs niet
geconstateerd konden worden, maar binnen veertien werkdagen na uitvoering van de levering alsnog worden ontdekt en
binnen vijf werkdagen schriftelijk zijn gemeld, worden, voorzover zij aantoonbaar wegens tekortschieten van Verkoper aan deze
toegerekend kunnen worden, door Verkoper kosteloos ongedaan gemaakt door - naar keuze van Verkoper - herstel of
vervanging (na terugzending van de oorspronkelijk geleverde zaken) danwel betaling van een schadevergoeding tot ten
hoogste de factuurwaarde.
8.2
Eventuele tekortkomingen worden in ieder geval geacht niet aan Verkoper te kunnen worden toegerekend wanneer de zaken
door de Afnemer geheel of gedeeltelijk in gebruik zijn genomen, of wanneer deze door of namens Afnemer zelf zijn afgehaald.
8.3
Voor de termijn van lid 1 wordt iedere gedeeltelijke levering als een afzonderlijke levering aangemerkt.
8.4
Zaken mogen niet worden teruggezonden zonder toestemming van Verkoper.
8.5
Tekortkomingen in het geleverde vormen geen grond voor ontbinding van de betreffende overeenkomst, tenzij het gaat om
tekortkoming als in het eerste lid bedoeld en Verkoper na herhaalde pogingen daartoe er niet in slaagt de tekortkoming(en)
aanvaardbaar op te heffen. Alsdan is de Afnemer tot ontbinding bevoegd, indien en voorzover instandhouding van de
betreffende overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
Artikel 9; overmacht
9.
Geheel of gedeeltelijke niet nakoming geldt niet als een aan Verkoper toe te rekenen tekortkoming indien deze het gevolg is
van een buiten de macht van Verkoper gelegen, al dan niet voorzienbare omstandigheid zoals, maar niet beperkt tot: oorlog of
daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, tekort aan grondstoffen, waterschade,
machineschade, ziekte van Verkoper of zijn personeel, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs, maatregelen van
de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import-, export- of produktieverbod,
natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie, uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen. In dergelijke gevallen
is
Verkoper bevoegd om, naar zijn keuze, hetzij de levertijd te verlengen met de duur van de belemmering, hetzij de koop geheel
of gedeeltelijk te ontbinden. Indien de Afnemer hem daartoe schriftelijk aanmaant is Verkoper gehouden zich binnen acht dagen
ten aanzien van zijn keuze te verklaren. Indien de belemmering niet langer dan een maand duurt, mist de verkoper de
bevoegdheid tot ontbinding.
Artikel 10; aansprakelijkhei
d voorschade
Voor schade uit of in verband met leveranties en/of diensten door of vanwege Verkoper aan of vanwege de Afnemer - een en
ander in de ruimste zin - waarvoor Verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden, geldt - voorzover
dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen - het navolgende.
10.1
Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan de Afnemer onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het
gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor Verkoper rechtens aansprakelijk kan worden gehouden.
10.2.
a Schade, voorzover bestaande uit gederfde winst en/of
verminderde opbrengst, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking.
10.2.
b Andere schade dan de onder 2.a bedoelde wordt vergoed tot maximaal 100% van de netto factuurwaarde van die leverantie
c.q. die dienstverlening waarmee de schade verband houdt.
10.3
De onder 10.2.b genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. een dienstverlening,
waarmee de schade verband houdt, voortvloeien.
10.4
Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking schade die geleden
wordt en waarvan blijkt binnen veertien werkdagen na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde van de
desbetreffende dienst en die voorts binnen die termijn binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk aan Verkoper is gemeld.
Op straffe van algeheel verval van het recht op schadevergoeding wordt aan Verkoper alle gewenste medewerking verleend bij
onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor een vergoeding wordt gevorderd.
Verrekening met niet door Verkoper erkende of niet onherroepelijk in rechte vastgestelde schadevorderingen is niet toegestaan.
10.5
De Afnemer vrijwaart Verkoper tegen vorderingen uit welken hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben geleden
door een zaak en/of een dienst die Verkoper aan c.q. vanwege de Afnemer heeft geleverd respectievelijk heeft verleend, behoudens
voorzover de Afnemer aantoont dat Verkoper uit hoofde van de overeenkomst en de voorwaarden in de verhouding tot de
Afnemer voor die schade aansprakelijk is te houden en deze aan de Afnemer heeft te vergoeden.
10.6
(Rechts-)personen, die behoren tot het concern van Verkoper c.q. in dienst of functie zijn bij Verkoper c.q. die door Verkoper bij
de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt en die door de Afnemer tot schadevergoeding worden aangesproken,
kunnen zich eveneens op deze bepalingen beroepen. Van deze (rechts-)personen en Verkoper samen kan nimmer meer
schadevergoeding worden gevorderd dan Verkoper alleen zou hebben te vergoeden.
10.7
Indien en voorzover de beperking van aansprakelijkheid in een gegeven geval onredelijk bezwarend of onaanvaardbaar wordt
geoordeeld, geldt in ieder geval nog die beperking van aansprakelijkheid die, in alle omstandigheden van het geval in
aanmerking genomen, nog aanvaardbaar is.
Artikel 11; vervaltermijn
11.
Voorzover in deze voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de Afnemer
jegens Verkoper uit welken hoofde ook in verband met leveringen van Verkoper in ieder geval na veertien werkdagen na hun
ontstaan.
Artikel 12; toepasselijke
voorwaarden
; toepasselij
k recht;geschille
n
12.1
Op overeenkomsten en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen Verkoper en de Afnemer is Nederlands recht van
toepassing, zulks met uitsluiting van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken van 1980 (CISG).
12.2
Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd tot kennisneming van geschillen tussen Verkoper en Afnemer.

