Algemene Verkoop-, Leverings- en Betalingsvoorwaarden d.d. 7 april 2006 van Balgoed
Handelsonderneming, gevestigd te 8424 ST Elsloo (Fr.), Eikenhorst 10. ( v e r s ie R 1 )

A r t ik e l 1 .

Toep asse lijkheid

1.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en op alle door ons aangegane overeenkomsten,
hoe ook genaamd. Met name zijn deze voorwaarden ook van toepassing op door ons aangegane overeenkomsten tot
levering van zaken en op de uitvoering van zodanige overeenkom sten aan onze kopers.

1.2

Waarin in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “koper” moet hieronder worden verstaan elke natuurlijke of
rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een
andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan degene wiens opdracht en
voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3

Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voorzover zulks
uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4

Indie n ook de ko per n aar (z ijn) alg eme ne vo orw aard en ve rwijst , zijn de voor waa rden van d e kop er niet van to epas sing. D it
is alleen anders indien en voorzover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met onze
algemene voorwaarden, dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de
voorw aarden van de koper d oet aan h et voorg aande niet af.

1.5

Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van “levering (van zaken)”, wordt daaronder tevens verstaan het
verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.

A r t ik e l 2 .

Aanbieding, bestelling en overeenkomst

2.1

Aanbied ingen va n verkop er in catalogi en ander dru kwerk o f anderszin s zijn niet binden d, in het bijzond er niet wat b etreft
de daarin genoemde prijzen en leveringstermijnen. De aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, met name ook voor wat
betreft maten, afmetingen, gewichten, gehalte, samenstelling, kleuren, technische gegevens, beschrijvingen en
afbeelding en. Deze worde n steeds b ij wijze van be nadering verstrekt.

2.2

Al onz e offe rtes d ienen te wo rden aang eme rkt als u itnod iging v an de poten tiele ko per to t het d oen v an ee n aan bod . Zij
binden ons derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) het
tegendeel is bepaald. Wij zijn uitsluitend gebonden aan een overeenkomst, indien z i j o v er g a a t t o t u i t v o e ri n g v a n d e
order, een order schriftelijk accepteert resp. de aanvaarding daarvan schriftelijk bevestigd.

2.3

Een overeenkomst met ons komt eerst tot stand wanneer wij een aan ons gegeven order schriftelijk hebben aanvaard. Een
overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment waarop wij de orderbevestiging verzenden.

2.4

De koper is aan zijn order, in welke vorm dan ook aan ons gegeven, gebonden gedurende een periode van 15 werkdagen
na dagtekening van de order of (indien het een mondeling verstrekte order betreft) na het geven van de order. Een
v e r k la r i n g v a n d e k o p er d a t h ij z ij n o r d er w e n s t t e a n n u le r e n o f t e w i jz i g e n af g e g e v e n g e d u r e n d e d e z e p e ri o d e v an 1 5
werkd agen, ka n derhalv e niet voork omen dat een o vereenk omst op basis van d e (oorspro nkelijke) ord er tot stand k omt,
indien wij de order alsnog aanvaarden/bevestigen binnen deze periode van 15 werkdagen.

2.5

De door ons aan de koper verzonden orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en
juist weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te stemmen, tenzij hij binnen 4
dagen na dagtekening van onze orderbevestiging schriftelijk aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan
verenigen.

2.6

Speciale bestellingen dienen altijd afgenomen en betaald te worden. Speciale bestellingen worden apart in behandeling
geno men en w orde n apa rt schr iftelijk en /of via e-m ail bev estigd . Kop er dien t deze spec iale be stelling op de orde rbev estiging te accorderen en per e-mail of fax terug te sturen, waarna deze bestelling in behandeling wordt genomen.

A r t ik e l 3 .

Prijzen

3.1

Onze prijzen zijn exclusief omzetbelasting en tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, exclusief
verpakking, kosten voor vervoer en overige kosten.

3.2

De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van
de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakosten, fabrikantenprijzen, grondstof- en materiaalprijzen, loon- en
transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.

3.3.

Wij behouden ons het recht voor om, indien na de datum waarop de overeenkomst tot stand is gekomen, maar voor de
dag van levering, verhogingen in één of meer van de kostenfactoren optreden, deze verhogingen aan de koper in rekening
te brenge n. Voorts h ebben wij het recht o m in een dergelijk gev al de overe enkom st geheel of g edeeltelijk ontb onden te
verk laren zond er da t rech telijke tu ssen kom st ver eist is. D it laatste recht kom t ook aan d e kop er, ech ter slec hts ind ien w ij
ons binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst op het standpunt stellen dat uit veranderingen in de kosten een
verhoging van de in de opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik maakt, dient
hij binnen 4 dagen n a ontvan gst van d e desbe treffende m ededeling van ons bij aangete kende b rief de ontbind ing in te
roepen.

3.4

Kosten van a anvullingen en/of w ijzigingen van de opd racht of overeenko mst zijn voor reken ing van de kop er.

3.5

Wij zijn gere chtigd de ex tra ko sten v erbo nden aan h et opv olgen van s pecia le instru cties v an ko per (b ijvoo rbee ld
verzending per expresse of per bijzonder transport) aan koper in rekening te brengen.

A r t ik e l 4 .
4.1

Zeke rheid

Alvorens tot aflevering c.q. uitvoering van de overeenkomst of voortzetting daarvan over te gaan hebben wij het recht van
koper te verlangen, dat deze ten genoegen van ons zekerheid stelt voor de voldoening aan zijn verplichtingen. Indien
koper de verlangde zekerheid niet stelt, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks
onder geho udenheid va n koper tot volledige vergo eding van de d oor ons dienteng evolge geleden sc hade. Deze sch adevergoeding bedraagt tenminste een bedrag ter hoog te van 20% van (de met het ontbonden gedee lte van) de overeenkomst
gemoeide prijs van de zaken.
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A r t ik e l 5 .
5.1

L e v e r in g

De door ons opgegeven en gehanteerde levertermijnen gaan in op de dag waarop de overeenkomst tot stand is gekomen,
mits alle gegevens die wij voor de uitvoering van de order nodig hebben in ons bezit zijn. De door ons opgegeven
lever term ijnen z ijn de d oor o ns ve rwa chte te rmijn en en data e n zulle n nim mer zijn te b esch ouw en als fatale t erm ijn, ten zij
uitdrukke lijk anders is ov ereenge kome n in de individ uele overe enkom st.
Leve rtijden word en ve rleng d me t de tijd gedu rend e we lke de kope r enig versc huldig d gew orde n bed rag, n adat dit
opeisbaar is geworden, onbetaald heeft gelaten.
Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk in gebreke gesteld te worden.
Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst uitdrukkelijk een boete op overschrijding van
de lev erterm ijn is ov eree ngek om en, is d eze n iet ver schu ldigd in dien d e ove rschr ijding v an de levert erm ijn het gevo lg is
van de in a rtikel 12 van deze alge mene voorw aarden genoem de geva llen van ove rmach t.

5.2

Tenzij uit de orderbevestiging het tegendeel blijkt, geschiedt de levering van zaken franco huis wanneer het factuurbedrag
meer dan i 400,00, zegge: vierhonderd euro bedraag t. Verder reizen de zaken voor rekening en risico van de kopers.
Buitenlandse kopers leveren wij, indien niet anders is overeengekomen, af magazijn. Verder reizen de zaken voor rekening
en risico van de kope rs. Uit- en inklaring wordt door on s verzorgd, doch is voo r rekening van de koper.

5.3

Tenzij kopers zelf voor een expediteur zorgen worden de zaken door ons verzonden op de naar ons oordeel gunstige wijze
met door ons te kiezen expediteurs voor rekening en risico van de koper. Aflevering geschiedt doordat wij de zaken doen
bezo rgen aan h et doo r kop er aa ngeg even afleve ringsa dres. W ij zijn ge recht igd to t het d oen v an de elleve ringe n. Ten zij
anders is overeen gekom en bepalen w ij de wijze van vervoer.

5.4

Verzoekt een koper om de levering van zaken op een andere dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen
wij de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.

5.5

Op kop er rust een a fname plicht.
Bij gebrek e daarva n zij wij gerech tigd op - zulks te onzer ke uzen - op grond v an het be paalde in ar tikel 6:60 Bu rgerlijk
Wetboek te vorderen dat de bevoegde rechter ons van onze verbintenis tot levering van de overeengekomen zaken zal
bevrijden , danwe l om zon der voo rafgaan de ingeb rekestelling be taling van ko opprijs van het niet afgen omen gedeelte te
vorderen. Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zijn wij gerechtigd de overeenkomst zonder
recht elijke tu ssen kom st ontb ond en te v erkla ren. In dien d e kop er ov eree nkom stig he t bov ensta ande in geb reke blijft en w ij
de betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en zullen wij de zaken voor rekening en
risico van de koper, tegen vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, opslaan.

A r t ik e l 6 .

R i s ic o - o v e rg a n g

6.1

Het risico van verlies, vernietiging en/of schade aan de te leveren zaken gaat op koper over met het bereiken van de zaken
van de overeengekomen plaats van aflevering en blijf verder steeds bij de koper. Dezelfde risico-overgang heeft plaats op
het moment dat wij zaken conform de overeenkomst ter aflevering aanbieden doch koper om welke reden dan ook niet
afneem t.

6.2

Koper is verplicht alle medewerking te verlenen aan de aflevering en hij dient een spoedige lossing van de zaken uit het
vervoermiddel te bewerkstelligen, opdat wachttijden vermeden worden.

A r t ik e l 7 .
7.1

R e cl am e

De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is verantwoordelijk voor de gegevens die hij ons verstrekt
heeft.
De kop er moe t waar he t de in onze o fferte, door on s verstrekte g egeven s, maten , kleurechthe id en derge lijke betreft,
rekening houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door ons geleverde zaken. Meer in het
bijzonder geldt zulks voor afwijkingen van de gecontracteerde hoeveelheid; ook hier dient de koper rekening te houden
met gebruikelijke spelingen.
De door ons geleverde zaken mogen dus van de omschrijving in de order afwijken indien en voorzover het gaat om kleine
maatverschillen, hoeveelheidsverschillen en ondergeschikten wijzigingen.

7.2

Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan zaken die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de
koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum, indien de zaken niet aan de koper (konden) worden
geleverd), aan ons ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden per aangetekende brief met daarin duidelijke
nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee de betreffende zaken zijn gefactureerd.
Koper dient een zorgvuldige en tijdige controle te verrichten.

7.3

Geb reke n die te n tijde van d e leve ring n iet uiter lijk wa arne emb aar w aren , noch bij een zorg vuldig e en tijd ige co ntrole
kond en blijk en, m oeten door de ko per b innen 7 dag en na het aa n het lic ht tred en va n dez e geb reke n aan ons te r ken nis
w o r d e n g e b ra c h t o p de w i j ze a l s v e r m e l d in l id 2 .

7.4

Iede r vord ering srech t van d e kop er jeg ens o ns be trekk ing he bben d op g ebre ken in de do or on s gele verd e zak en, ve rvalt
indien:
a.
b.
c.
d.
e.

de gebreken niet binnen lid 2 en 3 hiervoor gestelde termijnen en/of niet op de daar aangegeven wijze aan ons ter
kennis zijn ge bracht;
de koper ons geen/onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;
de koper de zaken niet op de juiste wijze heeft opgesteld, behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de
zaken heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden die anders dan door ons voorzien;
de toepassing van het gebruik van de zaken met betrekking tot welke de klachten zijn geuit door de koper wordt
voortge zet;
de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, indien zo’n termijn ontbreekt, de
klachten eerst worden geuit nadat een periode van meer dan 12 maanden sedert de levertijd is verstreken.
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7.5

In geschillen omtrent de kwaliteit van de door ons geleverde zaken zal een door ons aangegeven te goeder naam bekend
staand bureau een bindende uitspraak doen.

A r t ik e l 8 .

Aan spra kelijkh eid

8.1

Uitsluitend indien de garantieverplichting terzake de door ons geleverdere zaken niet door derden (zoals fabrikanten) op
zich zijn genomen, kan de koper jegens ons geen aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in dat geval beperkt
tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten.

8.2

Indien voor ons a ansprakelijkheid als bedo eld in lid 1 bestaat, zijn wij slechts gehouden tot - zulks te onze r keuzen -:
a.
(kosteloos) herstel van de gebreken;
b.
levering van vervangende zaken c.q. onderdelen, na terug ontvangst van de gebrekkige zaken c.q. onderdelen;
c.
terugbetaling van ontvangen koopsom/creditering van de aan de koper gezonden factuur, met ontbinding zonder
rechterlijke tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voorzover de koopsom, de factuur en de overeenkomst op de geleverde gebrekkige zaken betrekking hebben;
d.
Een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan hiervoor bedoeld.

8.3

Indien de koper zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming aan de zaken reparaties en/of
wijzigingen heeft uitgevoerd/doen uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting onzerzijds.

8.4

Behoudens onze eventuele verplichting uit hoofde van het voorgaande zijn wij nimmer gehouden tot betaling van enigerlei
schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld onzerzijds (door degene die ons
aansprakelijk stelt aan te tonen).
Met name zijn wij niet aansprakelijkvoor gevolg- of bedrijfsschade, directe of indirecte schade hoe ook genaamd
winstderving en stilstandschade daaronder begrepen, geleden door de opdrachtgever, diens ondergeschikten en bij of door
hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door geheel of gedeeltelijk (her)-levering van zaken, vertraagde of ondeugdelijke
levering of he t uitblijven van lev ering van zaken o f door de za ken zelf.

8.5.

De koper is gehouden ons te vrijwaren voor alle aanspraken die derden terzake van de uitvoering van de overeenkomst
tegen ons mochten doen gelden, voorzover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor
rekening van de koper komen.

8.6

Elke aanspraak op naleving van contractuele verplichtingen van ons vervalt indien de koper met vervulling van enige
verplichting zijne rzijds tegeno ver ons in g ebreke b lijft.

8.7

De koper is niet gerechtigd de zaken waarover geen gemotiveerde reclame bestaat terug te zenden. Geschiedt dit zonder
geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugzending verbonden ten laste van de koper. Wij zijn in dat geval vrij de
zaken voor rekening en risico van de koper onder derden op te slaan.

A r t ik e l 9 .

Eigen dom svoo rbeh oud en ze kerh eid

9.1

De d oor o ns ge lever de za ken b lijven o ns eig endo m to t aan h et mo men t van v olledig e beta ling va n al he tgee n de k oper uit
hoo fde va n, sam enha ngen de m et of vo ortvlo eiend e uit de door ons g eleve rde za ken a an on s vers chuld igd is. In dien w ij
zulks nod ig oordelen hebben wij het recht v an de ko per zeker heid ten aa nzien van de nako ming va n zijn verplichting en te
eisen.

9.2

De koper heeft niet het recht de niet betaalde zaken in pand te geven, daarop bezitloos pandrecht te vestigen of enige
ander zakelijk of persoonlijk recht ten behoeve van een derde daarop te vestigen.

9.3

Onverminderd het hiervoor in dit artikel bepaalde is het de koper toegestaan de zaken aan derden te verkopen, doch zulks
uitsluitend in het kader van zijn normale bedrijfsvoering. Alsdan is de koper gehouden de verkregen gelden onverwijld aan
ons over te dragen, danwel, indien niet tegen contante betaling is verkocht, de verkregen vordering onverwijld aan ons
over te dragen.

9.4

Indien tengevolge van be- of verwerking door de koper ons eigendomsrecht rustend op de door ons geleverde zaken
verloren is gegaan, is de koper verplicht onverwijld ten behoeve van ons een bezitloos pandrecht te vestigen op de zaken
ontstaan na de be- of verwerking.

9.5

Wij zijn te allen tijde gerechtigd de zaken die zich onder de koper (of derden) bevinden, maar ons in eigendom toebehoren,
onder o ns te nem en, zodra wij in redelijkheid k unnen aannem en dat de reële kans b estaat dat d e koper n iet aan zijn
verplichtingen zal voldoen . Het voorg aande laat onverlet de rechten zo als die voor o ns voortv loeien uit het alge mene recht:
met na me be houde n wij ook h et recht de k oper na het onde r ons nem en van d e zaken tot schade vergoe ding aan te
spreken.

9.6

De koper is verplicht het risico van brand en diefstal ten aanzien van de niet betaalde zaken te verzekeren en op ons
verzoek deze verzekering aan te tonen.

A r t ik e l 1 0 . Kw aliteit
10.1

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen leveren wij (af) tegen de gebruikelijke handelskwaliteiten, zoals deze bij onze
toeleverancier(s) gelden. Beh oudens ten g evolgen van e igen opzet of grove sch uld onzerzijds, zijn wij tot geen verdere
kwaliteitsverplichting gehouden.

A r t ik e l 1 1 . B e t a l in g
11.1

Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta of Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting
conta nt ter p laatse waa r wij zijn geve stigd o f doo r ove rma king o p een door ons a ange wez en ba nk- o f girore kenin g, in
beide gevallen onmiddellijk na de levering van de betreffende zaken, althans uiterlijk binnen 14 dagen na de factuurdatum,
dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij betaling per bank of giro geldt de dag van creditering
van onze bank- of girorekening als de dag van betaling.
Wij zijn gerechtigd tot het afzonderlijk factureren van deelleveringen.
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Koper is niet bevoegd in verband met een reclame of om enige andere reden een korting op de betaling toe te passen resp.
betaling op te schorten.
Verrekening door koper met een tegenvordering op ons is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door ons
uitdrukkelijk is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
11.2

Indie n de k oper niet tijdig tot (alg ehele ) beta ling ov erga at, is hij in verzu im zo nder dat da arvo or ee n nad ere ing ebre keste lling is vereist. Alsdan hebben wij het recht, indien en voorzover voldoende samenhang bestaat met het niet nakomen van
de betalingsplicht van de koper, de nakoming van al onze verbintenissen jegens de koper op te schorten, onverminderd al
onze rechten uit het gemene recht voortvloeiend.

11.3

Ook zijn w ij gere chtigd voor alle no g te ve rrichte n leve ringe n con tante betalin g voo r aflev ering van d e zak en of g aran tie
voor tijdige be taling te verlang en. Voor ts zijn wij alsdan g erechtigd d e overee nkom st zonder re chtelijke tussen koms t te
ontbinden, waarbij op de koper alsdan de verplichting rust tot teruggave van de geleverde zaken, danwel de verplichting
tot anders zins onge daan m aken va n de doo r ons verrich te prestatie, onv ermind erd ons re cht op sch adeverg oeding. B lijft
de koper in gebreke met tijdige betaling, dan verbeurt hij aan ons, dan wel de kredietverzekeraar van verkoper, zonder dat
een nad ere aanz egging o nzerzijds no dig is, vanaf de vervaldatu m tot aan de dag d er algehele b etaling een re nte
verschuldigd van 2% per m aand, bereke nd over het niet betaalde bedrag, welke re nte onmidd ellijk zonder nadere
ingebrekestelling opeisbaar is.
Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten)
komen ten laste van de debiteur. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom m et een
minimum van i 100,00 alles exclusief omzetbelasting.
Bovendien zijn alle nadelige gevolgen van koersverlies of anderszins uit te late betaling of niet betaling voortvloeiende voor
rekening van de koper, zelfs al zou koper volgens de in zijn land bestaande bepalingen tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldaan hebben, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle de transfer hebben doen plaatsvinden op
voor ons nadelige wijze.

11.4

Betalingen strekken conform artikel 6:44 Burgerlijk Wetboek eerst in mindering op de in lid 3 bedoelde kosten, vervolgens
in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente.

11.5

Indien in de financiële positie van koper na het totstandkomen van de overeenkomst, doch voor de aflevering der zaken
een aanzienlijke verslechtering optreedt, zijn wij gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de
overeenkomst, danwel een wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen.

11.6

Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een kredietverzekeraar naar zijn keuze.

A r t ik e l 1 2 . O v e r m a c h t
12.1

Onder overmacht dient te worden verstaan elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van de
overeenko mst in redelijkheid niet van ons k an worde n gevergd (zg n. niet-toerekenbare n iet nakoming).

12.2

Wij zullen niet a ansprak elijk zijn voor niet of n iet tijdige nakom ing van on ze verplichting en tenge volge van niettoerekenbare niet nakoming.

12.3

Als niet-toerekenbare niet nakoming zullen gelden alle omstandigheden die zich, door toeval of niet, buiten de wil van,
maar niet noodzakelijkerwijs onvoorspelbaar van ons voltrekken. Hieronder zullen onder anderen worden begrepen
stagnatie in het vervoer, ong eval of ziekte van person eel van ons, stakingen, be perkingen van de invoer of andere
beperkingen van overheidsw ege, verlies of beschadigen van aan de o vereenkom st onderworp en zaken tijdens he t transport
daarvan, alsmede elke belemmerde omstandigheid, die niet uitsluitend van onze wil afhankelijk is, zoals de niet of niet
tijdige (af)levering van zaken en verrichting van diensten door derden, die door ons zijn ingeschakeld.

12.4

Indien zich een situatie van niet-toerekenbare niet-nakoming voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering van de
overeenkomst op te schorten danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen voor
de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht voordat van de omstandigheid, welke
niet-toerekenbare niet nakoming oplevert is, gebleken.
In geval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

12.5

Wij hebb en het rech t ons ook op de niet-to erekenb are niet nak oming te beroep en indien d e omsta ndigheid d ie de niettoerekenbare niet nakoming oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

12.6

Onde r overm acht wo rdt med e verstaan : oorlog, on lusten en vijan delijkheden van we lke aard oo k, blokkad e, boycot,
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van de transportmogelijkheden,
storingen in ons bedrijf, in- en uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, wetten of
besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-)instanties. Indien wij door overmacht onze leveringsplicht
niet, niet behoorlijk of niet tijdig kunnen nakomen zijn wij gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde
gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op te schorten, zulks ter onzer keuze.
Ingeval van overmacht kan de koper ons niet tot schadevergoeding aanspreken.

A r t ik e l 1 3 . T o e p a s s e li j k re c h t
13.1

Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van
toepassing.

A r t ik e l 1 4 . G e s c h i ll e n b e s le c h t in g
14.1

Alle geschillen van welke aard ook, verband houdende met/of voortvloeiende uit door ons aangegane overeenkomsten en
door ons verrichte leveringen worden berecht door de bevoegde rechter in Leeuwarden, tenzij de koper ons binnen 1
maand nadat wij ons op dit beding hebben beroepen schriftelijk laat weten voor beslechting van het geschil door de
volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. Wij behouden ons het recht voor om ons te wenden tot de rechter die op grond
van het gemene recht bevo egd is.
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