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Algemene voorwaarden 

 
GP Equipment B.V. 
Titaniumstraat 10 
6031 TV Nederweert 
 
Kamer van Koophandel nummer: 12068266 
 

Artikel 1: Toepasselijkheid, definities 
 
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en 

verkoop van GP Equipment B.V., gevestigd te Venlo, hierna te noemen “de gebruiker”. 
2. De koper zal verder worden aangeduid als “de wederpartij”. 
3. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per 

fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in 
het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld. 

4. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene 
voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet. 

5. Bij een verschil tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de 
Nederlandse tekst en uitleg. 

6. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst 
voortgekomen nabestellingen en deelbestellingen. 

7. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter 
hand heeft gesteld is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de 
algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende 
overeenkomsten van toepassing te laten zijn. 

 
Artikel 2: Aanbod, offertes, prijzen 
 
1. Ieder aanbod en elke offerte van de gebruiker is van kracht gedurende de daarin genoemde 

termijn. Een aanbod of offerte waarin geen geldigheidstermijn is genoemd is vrijblijvend. Bij 
een vrijblijvend aanbod of een vrijblijvende offerte heeft de gebruiker het recht dit aanbod of 
deze offerte uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

2. De in een aanbod, offerte of prijslijst vermelde prijzen zijn exclusief btw en eventuele kosten, 
zoals transportkosten, verzendkosten, administratiekosten, afhandelingskosten en declaraties 
van ingeschakelde derden. 

3. Een samengesteld(e) aanbod of offerte verplicht de gebruiker niet tot levering van een deel 
van de aangeboden prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs. 

4. Indien het aanbod of de offerte is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en 
deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn dan wel naderhand wijzigt, heeft de 
gebruiker het recht de opgegeven prijzen en/of levertermijnen aan te passen. 

5. Het aanbod, de offerte en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of 
deelbestellingen. 

6. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten 
en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de 
gebruiker zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kan de 
wederpartij geen rechten ontlenen. 

7. De verstrekte monsters en modellen blijven eigendom van de gebruiker en moeten op eerste 
verzoek op kosten van de wederpartij aan de gebruiker worden geretourneerd. 
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8. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan 
voor de gebruiker (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen 
in de wet- en regelgeving (voorzien- of onvoorzienbaar nog), overheidsmaatregelen, 
valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of 
grondstoffen, heeft de gebruiker het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te 
verhogen en aan de wederpartij in rekening te brengen. 

 
Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten 
 

1. In aanvulling op artikel 17 WKV geldt dat een overeenkomst met een wederpartij eerst tot 
stand komt nadat de gebruiker de bestelling van de wederpartij mondeling of schriftelijk 
heeft aanvaard, dan wel doordat door de gebruiker uitvoering wordt gegeven aan de 
geplaatste bestelling c.q. order.  
 

Artikel 4: Inschakeling derden 
 

Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens de gebruiker vereist, mag hij 
bepaalde leveringen door derden laten verrichten. 

 
Artikel 5: Verplichtingen van de wederpartij 
 
1. De wederpartij moet ervoor zorgen dat hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst 

benodigde informatie tijdig en op de door de gebruiker gewenste wijze aan hem ter beschikking 
stelt en dat deze informatie juist en volledig is. De gevolgen indien hier niet aan wordt voldaan 
zijn voor rekening en risico van de wederpartij. 

2. Alle door de gebruiker geleverde zaken mogen door de wederpartij uitsluitend worden 
doorverkocht in de originele van de gebruiker of diens toeleverancier afkomstige verpakking. De 
wederpartij mag geen veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en moet 
beschadiging voorkomen. 

3. Indien de wederpartij niet of niet tijdig aan voornoemde verplichtingen voldoet, heeft de 
gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat de 
wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten in verband met de opgelopen 
vertraging en de overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de 
wederpartij. 

4. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en de gebruiker nalaat van de wederpartij 
nakoming te verlangen, tast dit het recht van de gebruiker om op een later tijdstip alsnog 
nakoming te verlangen niet aan. 

 
Artikel 6: Levering, leveringstermijnen 
 
1. Levering van gebruiker aan wederpartij vindt telkens plaats overeenkomstig Incoterm Ex Works 

(ofwel: ‘Af Fabriek’/ locatie gebruiker) als bedoeld in de meest recente versie van Incoterms van 
de International Chamber of Commerce (ICC).  

2. De transportkosten komen voor rekening van wederpartij. De levering en overgang van het 
risico van de zaken (verlies, diefstal, beschadiging, gebreken en schade) naar wederpartij 
geschiedt door ter beschikkingstelling van de zaken aan wederpartij c.q. de eerste vervoerder 
vanaf het magazijn (locatie) van gebruiker in Nederland.  

3. In afwijking van artikel 73 van het Weens Koopverdrag dient iedere aflevering als separate 
overeenkomst beschouwd te worden. Gebruiker is dan ook gerechtigd deelleveringen te doen 
en de wederpartij voor elke deellevering te factureren.  
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4. De door gebruiker genoemde levertijden zijn steeds bij benadering aangegeven en betreft dus 
geen fatale termijn. Gebruiker raakt ter zake leveringstijden pas in verzuim als zij rechtsgeldig in 
gebreke is gesteld en een redelijke termijn is gegeven. 

5. Vertraging in de aflevering – om welke reden dan ook – geeft de wederpartij niet het recht de 
uitvoering van enige op hem jegens de gebruiker rustende verplichting op te schorten. 

6. In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard dan ook 
wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd. Vertraagde levering 
geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst te ontbinden, noch om schadevergoeding 
te vorderen. 

7. De wederpartij is gehouden de zaken af te nemen op afgesproken tijdstippen. In aanvulling op 
artikel 75 en 76 WKV geldt dat indien de wederpartij de gekochte zaken niet op de afgesproken 
tijdstippen heeft afgenomen of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, 
noodzakelijk voor de levering, worden de zaken geacht te zijn afgeleverd en kan de gebruiker 
besluiten om: 
a. Zaken voor rekening en risico van de wederpartij (te laten) opslaan en alle daarbij gemaakte 

kosten in rekening brengen, met inbegrip van de volledige kosten van de betrokken 
verzekering en (extra) transportkosten, althans in ieder geval een vergoeding van 15% van 
het factuurbedrag inclusief btw bij de wederpartij in rekening brengen; of 

b. Zaken te verkopen tegen een marktconforme prijs, in welk geval de wederpartij gehouden is 
de gebruiker het nog openstaande bedrag van de koopsom te betalen, verminderd met de 
reeds ontvangen gelden, te vermeerderen met de opslagkosten, extra transportkosten en 
kosten van de betrokken verzekering. 

 

Artikel 7: Controle, klachten en tekortkoming 
 
1. De wederpartij dient direct bij aflevering te (doen laten) controleren of het aantal dan wel het 

gewicht van de geleverde zaken overeenkomt met de order en verzenddocumenten. Eventuele 
afwijkingen in aantallen of in gewicht dienen direct bij aflevering op de afleverbon en 
onmiddellijk schriftelijk bij de gebruiker te worden gemeld, bij gebreke waarvan het aantal of 
het gewicht van de geleverde zaken feitelijk en in rechte als juist wordt beschouwd. Het 
tegenbewijs rust op de wederpartij. 

2. Klachtmeldingen over zaken dienen door de wederpartij op straffe van verval van alle rechten 
en vorderingen schriftelijk onder nauwkeurige vermelding van de aard en grond van de klacht 
voorzien van duidelijke digitale foto’s van de zaken, waaruit blijkt dat deze gebreken vertonen 
alsmede onder vermelding van het artikel- en factuurnummer te geschieden in geval van: 
a. Zichtbare klachten: binnen 3 werkdagen nadat levering heeft plaatsgevonden; 
b. Niet-zichtbare klachten: binnen 5 werkdagen nadat de wederpartij een gebrek heeft 

geconstateerd, althans redelijkerwijs had kunnen constateren.  
3. Iedere klacht over een factuur dient op straffe van verval van alle rechten en vorderingen 

schriftelijk te geschieden binnen 8 werkdagen na factuurdatum van de betreffende factuur.  
4. Indien de wederpartij specifieke eisen van de te leveren zaken heeft, dient de wederpartij dit 

vóór en bij het sluiten van de overeenkomst schriftelijk uitdrukkelijk te melden en dient door de 
gebruiker specifiek schriftelijk te worden bevestigd, bij gebreke waarvan de zaken niet als 
ondeugdelijk kunnen worden bestempeld indien zij daaraan niet voldoen c.q. daarvoor niet 
geschikt blijken te zijn. 

5. Indien de zaken afwijkingen bevatten die niet essentieel zijn (o.a. geringe afwijkingen in 
kwaliteit, afwijkingen in kleur, grootte, hoeveelheid, gewicht, vormgeving e.d.) en/of niet leiden 
tot een wezenlijke beperking van de functionaliteit van de zaken en/of er niet toe leiden dat de 
zaken niet langer de functionaliteit bezit die noodzakelijk is om te worden gebruikt voor het 
concrete doel waarvoor de wederpartij de zaken gekocht heeft, is geen sprake van een 
tekortkoming.  



4 
 

6. Klachten welke toezien op minder dan 5% van het factuurbedrag of van de facturen tezamen 
van de geleverde zaken waarop de klacht betrekking heeft, vormen geen tekortkoming.  

7. Indien er sprake is van een klacht ten aanzien van de kwaliteit van de zaken, is de wederpartij op 
verzoek van de gebruiker verplicht de zaken in goede staat te houden voor nader onderzoek 
door de gebruiker. 

8. De wederpartij moet de gebruiker in de gelegenheid stellen om de klachten op hun gegrondheid 
te onderzoeken.  

9. Retourzendingen worden alleen door de gebruiker geaccepteerd nadat de gebruiker hiervoor 
voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Retourzendingen 
geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. 

10. Indien de wederpartij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker zaken 
terugzendt, komen alle kosten verbonden aan terugzending, ten laste van de wederpartij. De 
gebruiker is dan vrij de zaken voor rekening en risico van de wederpartij onder derden op te 
(laten) slaan tegen een minimum van 15% van het factuurbedrag inclusief btw, onverminderd 
het recht op vergoeding van volledige schade. 

11. Indien er sprake is van een gegronde klacht behoudt de gebruiker de keuze om:  
- de zaken te vervangen; 
- een prijsverlaging te geven,  
zonder dat de wederpartij het recht heeft hiertegen te protesteren. 

12. Indien de wederpartij de geleverde zaken verwerkt of doorverkoopt, staat tussen partijen vast 
dat de zaken volgens overeenkomst zijn. 

13. Indien de wederpartij de gebruiker geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake 
onderzoek naar de gegrondheid van de klacht(en) en /of de wederpartij de zaken niet op de 
juiste wijze heeft bewaard of behandeld, vervalt ieder vorderingsrecht van de wederpartij 
jegens de gebruiker welke betrekking heeft op de geleverde zaken dan wel uit anderen hoofde 
binnen 12 maanden na levering, tenzij rechten op grond van toepasselijke verdragen, wet of 
regelgeving eerder zijn vervallen. 

14. In het geval de binnen dit artikel genoemde termijnen door de wederpartij een schriftelijke 
klacht is neergelegd bij de gebruiker, dan dienen eventuele rechtsvorderingen op straffe van 
verval van alle rechten en vorderingen uiterlijk 12 maanden na klachtmelding aanhangig te zijn 
gemaakt bij een ingevolge deze voorwaarden bevoegde rechter, tenzij rechten op grond van 
toepasselijke verdragen, wet of regelgeving eerder zijn vervallen.  

 
Artikel 8: Garanties 

 
1. Een beroep op garantie is alleen mogelijk als, de wederpartij de voor de zaken overeengekomen 

prijs heeft voldaan. 
2. Indien de fabrikant of leverancier van een zaak garantie aan de gebruiker geeft, dan geldt 

eenzelfde garantie tussen de gebruiker en de wederpartij.  
3. Bij een terecht beroep op de garantie zal de gebruiker - naar eigen keuze - zorg dragen voor 

herstel of vervanging van de zaken, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de 
overeengekomen prijs. De arbeidsuren, de vervoers- en reiskosten zijn niet bij deze garantie 
inbegrepen en komen voor rekening van de wederpartij. Indien er sprake is van schade, gelden 
hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen 
aansprakelijkheidsartikel. 

4. Indien de wederpartij de geleverde zaken heeft verwerkt, heeft laten verwerken, dan wel heeft 
gerepareerd of heeft laten repareren, dan is iedere verstrekte garantie vervallen. 
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Artikel 9: Aansprakelijkheid 
 
1. De gebruiker is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor 

zover de wederpartij aantoont dat er sprake is van opzet, grove schuld of bewuste 
roekeloosheid van tot de directie of de bedrijfsleiding behorende leidinggevende. 

2. Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg is van de gebeurtenis waar de 
aansprakelijkheid uit voortvloeit (wanprestatie), ontbindingsschade, schade op grond van 
schending van een wettelijke verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad. 

3. Voor zover de schade geen verband houdt met een gebrek in de geleverde zaken, geldt dat de 
wederpartij op straffe van verval van alle rechten en vorderingen verplicht is om deze schade 
binnen 14 werkdagen na het schadevoorval schriftelijk bij de gebruiker te melden. De 
wederpartij dient en daarbij concreet aan te geven welk schadevoorval zich heeft voorgedaan 
alsmede op welke datum voorzien van eventuele foto’s. 

4. De gebruiker is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen onafhankelijke 
deskundige te laten beoordelen. De wederpartij is gehouden de door de gebruiker in te 
schakelen deskundige toe te laten tot onderzoek. 

5. De gebruiker is niet aansprakelijk voor: 
a. door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de 

door of namens de gebruiker verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, 
bijsluiters e.d.;  

b. schade ingeval de wederpartij niet alle maatregelen heeft genomen die noodzakelijk zijn ter 
voorkoming of beperking van de schade; 

c. door ondeskundige bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken; 
d. door fouten of onvolledigheden in de door of namens de wederpartij aan de gebruiker 

verstrekte informatie; 
e. door aanwijzingen of instructies van of namens de wederpartij; 
f. als gevolg van de keuze van de wederpartij die afwijkt van wat de gebruiker adviseerde en/of 

gebruikelijk is; 
g. door de keuze die de wederpartij ten aanzien van de te leveren zaken heeft gemaakt; 
h. doordat door of namens de wederpartij reparaties of overige werkzaamheden of 

bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd zonder uitdrukkelijke voorafgaande 
toestemming van de gebruiker; 

i. Opzettelijke schade, nalatigheid, misbruik van de zaken. Voornoemde opsomming is niet alles 
omvattend; 

j. Zuivere vermogensschade, letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste 
besparingen, afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan ook ontstaan, 
arbeidskosten, stilstand schade en schade door bedrijfsstagnatie, rentekosten, 
reparatiekosten, transportkosten en boetes, geleden door de wederpartij, diens 
ondergeschikten en bij of door de wederpartij tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze 
schade is genaamd (direct, indirect, gevolgschade). 

6. De cumulatieve aansprakelijkheid voor verkoop, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook, 
wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van de gebruiker: 
a. Vervangen of repareren van de bestelde zaken, waar de klachten betrekking op hebben, 
b. Het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald 

vermeerderd met het eigen risico van de gebruiker. Indien om welke reden dan ook geen 
uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt de aansprakelijkheid voor schade 
uitdrukkelijk beperkt tot 50% van de factuurwaarde van de zaken waarop de schade is 
vastgesteld.  De aansprakelijkheid van de gebruiker voor schade is te allen tijde beperkt tot 
maximaal € 25.000,00. Iedere verdergaande aansprakelijkheid van de gebruiker is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 
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7. Iedere rechtsvordering tot vergoeding van schade dient op straffe van verval van alle rechten en 
vorderingen uiterlijk 12 maanden nadat de schade is ontstaan, aanhangig te zijn gemaakt bij een 
ingevolge deze overeenkomst bevoegde rechter, tenzij rechten op grond van toepasselijke 
verdragen, wet of regelgeving eerder zijn vervallen. 

8. De wederpartij vrijwaart de gebruiker voor (alle gevolgen van) aansprakelijkheid van derden met 
betrekking tot door de gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken en/of geleverde diensten. 
De wederpartij dient zich hiervoor te verzekeren. 

 
Artikel 10: Betaling 
 
1. De betalingstermijn bedraagt 30 dagen na factuurdatum. 
2. De betalingstermijn is een fatale termijn. Bij overschrijding daarvan is de wederpartij direct in 

verzuim, derhalve zonder dat een sommatie of ingebrekestelling nodig is.   
3. Het is de wederpartij niet toegestaan (ook in het geval van klachten): 

a. enige vordering geheel of gedeeltelijk op te schorten. 
b. tot verrekening over te gaan. 

4. Vanaf het moment van verzuim is de wederpartij: 
a. een rente verschuldigd van 2 % per maand over het totaal openstaande bedrag. Een gedeelte 

van een kalendermaand geldt als hele kalendermaand; 
b. buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, welke worden vastgesteld op tenminste 15% 

van het verschuldigde bedrag inclusief btw, met een minimum van € 500,00 exclusief btw, 
onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van andere schade; 

c. alle door de gebruiker te maken gerechtelijke kosten verschuldigd, teneinde nakoming van 
de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstellingen. Hieronder vallen in ieder geval alle 
door haar raadsman gemaakte kosten, in afwijking van het forfaitaire vergoedingssysteem uit 
de wet. Onder de gerechtelijke kosten worden mede begrepen de kosten voor een 
faillissementsaanvraag, bij wijze van incassomiddel.  

5. Alle vorderingen van de gebruiker zijn direct opeisbaar en de wederpartij is direct in verzuim in 
de volgende gevallen: 
a. De wederpartij komt een van de verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met de 

gebruiker, daarmee samenhangende overeenkomst, daarvoor of daarna gesloten 
overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk na;  

b. De wederpartij een verzoek tot surseance van betaling heeft ingediend of voornemens is 
zulks te doen of in surseance van betaling verkeert; 

c. Er door de wederpartij of tegen de wederpartij een verzoek tot faillietverklaring wordt 
ingediend, de wederpartij of een derde voornemens is een aanvraag tot faillietverklaring in 
te dienen of in het geval de wederpartij in staat van faillissement is verklaard; 

d. Er bij de gebruiker anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de 
wederpartij, waardoor de wederpartij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, dit ter 
beoordeling van de gebruiker; 

e. Er door de wederpartij een aanvraag Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) is 
ingediend of de WNSP op de wederpartij van toepassing wordt verklaard c.q enige 
(internationale) vorm van schuldsanering wordt voorgesteld of van toepassing wordt 
verklaard op de wederpartij; 

f. Er door een derde (conservatoir of executoriaal) beslag wordt gelegd ten laste van de 
wederpartij; 

g. In geval van een rechtspersoon de wederpartij wordt ontbonden en geliquideerd of indien de 
wederpartij natuurlijk persoon is, de wederpartij overlijdt of niet meer bij machte is zijn 
bedrijf uit te oefenen; 
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6. De gebruiker is in ieder geval in deze gevallen (a tot en met g), doch niet gelimiteerd, bevoegd 
de levering van de zaken op te schorten, totdat de wederpartij betaling vooraf of behoorlijke 
(aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en/of betaling van de te leveren zaken heeft 
verschaft. Zulks ter beoordeling van de gebruiker. 

7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij de wederpartij ten gevolge van dit 
niet leveren. 

8. De wederpartij dient op eerste verzoek van de gebruiker betaling of behoorlijke (aanvullende) 
zekerheid te bieden.  

9. Nadat de wederpartij alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en /of voldoende zekerheid 
heeft gesteld, staat de gebruiker de leveringstermijn ter beschikking die, rekening houdende 
met alsdan in het bedrijf van de gebruiker en/of in het bedrijf van de toeleveranciers van de 
gebruiker bestaande mogelijkheden, voor levering of verwerking van de zaken nodig is. 

 
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud 
 
1. Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het eigendom van 

verkochte, geleverde en te leveren zaken, ook de reeds betaalde, wordt voorbehouden totdat 
alle vorderingen - met inbegrip van rente en kosten - van de gebruiker op de wederpartij uit 
hoofde van de koopovereenkomsten en daarmee samenhangende diensten zijn voldaan. 

2. Zolang het eigendom van het geleverde niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de 
zaken niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig ander zekerheidsrecht 
daarop verlenen voor schulden, leningen of andere financiële regelingen. Bij overtreding van 
deze bepaling wordt de koopprijs terstond volledig opeisbaar. 

3. De wederpartij is verplicht: 
a. De onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in de juiste op behoorlijke wijze 

opgeslagen en beveiligd te houden alsmede te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal. De wederpartij is gehouden de 
polis van voornoemde verzekering alsmede de betalingsbewijzen van de premie ervan op 
eerste verzoek ter inzage te geven aan de gebruiker. 

b. De zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als 
herkenbaar eigendom van de gebruiker te bewaren. Bij overtreding van deze bepaling wordt 
de koopprijs terstond volledig opeisbaar. 

c. Alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraar met betrekking tot de onder 
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan de gebruiker ex artikel 3:239 BW. 

d. De gebruiker onmiddellijk op de hoogte te stellen indien derden rechten pretenderen ten 
aanzien van de door de gebruiker aan de wederpartij geleverde zaken, in het geval de 
gebruiker op grond van de levering van die zaken nog enig bedrag van de wederpartij te 
vorderen heeft. De gebruiker is in dat geval gerechtigd om de betreffende zaken onmiddellijk 
onder zich te nemen. De wederpartij dient hier zijn medewerking aan te verlenen op straffe 
van verval van een dwangsom van € 10.000. In een dergelijk geval is de wederpartij tevens 
aansprakelijk voor alle kosten die dit met zich meebrengt. De gebruiker is verplicht deze 
zaken eerst weer uit te leveren nadat de gebruiker volledig is betaald of ter zake van haar 
vordering(en) adequate zekerheid is gesteld. 

4. Vanaf levering draagt de wederpartij het risico voor het verloren gaan, beschadigd raken of elke 
andere waardevermindering van de zaken.  

5. De gebruiker is bevoegd om, indien de wederpartij met betaling te laat is of indien er gegronde 
reden bestaat om aan te nemen dat de wederpartij niet of te laat zal betalen of in 
betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, haar eigendommen onder zich te 
nemen en te verkopen aan derden. 
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6. Voor het geval de gebruiker ingevolge lid 1 van dit artikel de zaken waarop het 
eigendomsvoorbehoud rust als zijn eigendom opvordert, geeft de wederpartij reeds nu voor 
alsdan onvoorwaardelijk en niet herroepbaar toestemming aan de gebruiker, of door de 
gebruiker aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van de 
gebruiker zich bevinden en die zaken mee terug te nemen indien de wederpartij in gebreke 
blijft. De gebruiker wordt toegang verleend op straffe van een direct opeisbare boete van € 
1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, zonder dat de gebruiker de wederpartij 
hiertoe in gebreke hoeft te stellen. De kosten die voortvloeien uit de uitoefening van het 
eigendomsrecht door de gebruiker zijn voor rekening van de wederpartij. 

7. Indien de gebruiker zaken als zijn eigendom vordert en deze zaken terughaalt, zal de gebruiker 
aan de wederpartij voor deze zaken een creditnota aan de wederpartij toezenden ter hoogte 
van de marktwaarde van de teruggehaalde zaken op het moment van terugname. De 
marktwaarde is in ieder geval gelijk aan de koopsom die is gerealiseerd door de onderhandse/ 
openbare verkoop, ter keuze van de gebruiker. Onverminderd het recht op overige 
schadevergoeding.   

8. Indien en voor zover het land van de bestemming van de zaken verdergaande mogelijkheden 
heeft ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud, dan gelden die verdergaande mogelijkheden. 

 
Artikel 12: Beëindiging overeenkomst: opzegging en ontbinding  
 

1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dienen de overeenkomsten als separate 
overeenkomsten te worden beschouwd en komt geen duurovereenkomst tot stand die dient 
te worden opgezegd.  

2. Indien en voorover de wederpartij schriftelijk kan bewijzen dat sprake is van een 
duurovereenkomst, dan geldt tenzij anders is overeengekomen het volgende: de 
overeenkomst kan steeds schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een 
opzegtermijn van 3 maanden (te rekenen vanaf de laatste werkdag van de maand) zonder 
dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

3. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door 
een schriftelijke verklaring aan de wederpartij te ontbinden op het tijdstip waarop de 
wederpartij: 

a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan; 
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt c.q enige (internationale) vorm van surseance 

van betaling van toepassing wordt verklaard op de wederpartij; 
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen; 
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld c.q enige (internationale) vorm van curatele of 

bewind van toepassing wordt verklaard op de wederpartij; 
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens 

vermogen of delen ervan verliest. 
zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. 

4. De wederpartij moet de curator of bewindvoerder altijd op de hoogte stellen van de (inhoud van 
de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden. 
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Artikel 13: Overmacht 
 
1. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is in ieder geval, maar niet uitsluitend, sprake 

indien de gebruiker na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge 
van oorlog, oorlogsschade, burgeroorlog, oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, piraterij, 
terroristische acties, explosies, natuurrampen in het algemeen, niet tijdige levering van zaken 
(door toeleveranciers), verhindering en onderbreking van transportmogelijkheden, molest, 
brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking (zowel georganiseerd als 
ongeorganiseerd), bedrijfsbezetting (zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), uitsluiting, in- 
en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, afsluiting door de overheid van een bepaald 
gebied, intrekken van exportvergunning door overheid, defecten aan machinerieën, storingen in 
de levering van energie, een gebrek aan benodigde grondstoffen of niet tijdige aflevering van 
grondstoffen en/of hulpmaterialen (van toeleveranciers), een pandemie, ziekte onder personeel 
en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers, en voorts door alle overige zaken, 
buiten de schuld of risico van de gebruiker ontstaan. Deze opsomming is niet allesomvattend. 

2. Tijdens en na overmacht worden de leverings-en andere verplichtingen van de gebruiker 
opgeschort totdat de gebruiker alsnog kan leveren.  

3. Indien door overmacht de aflevering meer dan 3 maanden wordt vertraagd en ná kennisgeving 
door de gebruiker, zijn zowel de gebruiker als de wederpartij gerechtigd de overeenkomst – 
voor het niet uitgevoerde gedeelte – te ontbinden dan wel anderszins te beëindigen, zonder dat 
partijen schadeplichtig worden. 

4. Indien de gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen 
heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is de gebruiker 
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de 
wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. 

5. In geval van overmacht is de gebruiker niet aansprakelijk en kan de wederpartij de gebruiker 
niet tot schadevergoeding aanspreken. 

 
Artikel 14: Toepasselijk recht/bevoegde rechter 
 
1. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands 

recht van toepassing. 
2. Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten overeenkomst zullen 

worden beslecht door de rechtbank Limburg, locatie Venlo, tenzij Nederlandse 
dwingendrechtelijke bepalingen zich daartegen verzetten. 

3. Niettemin artikel 14.2 heeft de gebruiker het recht het geschil voor te leggen bij een andere 
volgens de Nederlandse wet of Internationale verdragen bevoegde rechtbank. 
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