ALGEMENE VOORWAARDEN
Van Univacco Holland BV
Kantoorhoudend te Waalwijk, aan de Gompenstraat 7
A. Toepasselijkheid.
1.

De Algemene Voorwaarden (hierna: “AV”) zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en
leveringen tussen ons, Univacco Holland B.V. (hierna: “UH BV”), en de klant. De Klant en UH BV worden
hierna gezamenlijk ook „Partijen“ of afzonderlijk „Partij“ genoemd.
2. Afwijkende voorwaarden van deze AV zijn niet van toepassing, tenzij UH BV hier uitdrukkelijk schriftelijk
mee heeft ingestemd.
3. Ingeval van tegenstrijdigheid of tekstuele interpretatieverschillen tussen de Duitse, Engelse, Franse of
Nederlandse versie van de AV, gaat de Nederlandse versie van deze AV voor.
4. De AV zijn in het kader van een voortdurende zakelijke relatie ook van toepassing op toekomstige
overeenkomsten tussen ons en de Klant.
B. Offertes, aanbiedingen.

1.
2.
3.

4.
5.

Alle onze offertes zijn vrijblijvend en opgemaakt aan de hand van de door de Klant verstrekte gegevens, die
voor de juistheid daarvan instaat.
Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke bevestiging door ons van de opdracht
van de Klant, dan wel door verzending van een op de opdracht betrekking hebbende factuur door ons.
Alle door ons verschafte informatie over specificaties en andere technische gegevens is door ons naar beste
weten opgegeven, maar bindt ons niet. Afbeeldingen, tekeningen, gegevens over gewicht of afmetingen,
andere prestatie- en verbruiksgegevens, DIN-normen of andere beschrijvingen van de te leveren producten
gelden altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk als bindend aangegeven. Ze vormen geen overeenkomst
over of garantie van enige kwaliteitskenmerken van de te leveren producten.
We behouden de titel en het auteursrecht op alle offertedocumenten. Dergelijke documenten mogen niet
aan derden ter beschikking worden gesteld.
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is het doel van de overeenkomst op grond
van Nederlands recht beperkt tot het leveren van goederen die voldoen aan de verschuldigde kwaliteit.
De verschuldigde kwaliteit van de goederen wordt definitief overeengekomen in de inkooporder en
orderbevestiging. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, hoeven de goederen niet
te voldoen aan andere objectieve eisen op grond van enige wet- of regelgeving. In het bijzonder is het
niet vereist dat de goederen geschikt zijn voor normaal gebruik en/of dat deze een kwaliteit hebben
die gebruikelijk is voor goederen van dezelfde soort en die de klant mag verwachten gezien (i) het soort
goederen en (ii) de openbare verklaringen van ons of namens ons of door een andere persoon in eerdere
schakels in de contractuele keten, met name in advertenties of op het etiket. Evenmin hoeven de goederen
in overeenstemming te zijn met de aard van enig monster of exemplaar dat door ons aan de klant is
verstrekt voorafgaand aan de totstandkoming van het contract.

C. Leveringsvoorwaarden.
1.

Onze orderbevestiging is bepalend voor de reikwijdte van onze prestaties. Wijzigingen in de
overeengekomen prestatieomvang behoeven onze schriftelijke bevestiging.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschieden leveringen “af bedrijf” (ex works of EXW volgens
Incoterms® 2020).
3. Leveringstermijnen zijn alleen rechtsgeldig indien wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.
Overeengekomen leveringstermijnen en -data worden geacht te zijn nagekomen indien de zending
onze fabriek of magazijn verlaat, of indien wij de klant hebben medegedeeld dat de producten voor het
verstrijken van de termijn gereed zijn voor verzending. De levering is afhankelijk van onze ontvangst van
tijdige en correcte leveringen van upstream-leveranciers.
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4.

Deelleveringen zijn toegestaan, mits aanvaarding daarvan redelijkerwijs door de klant kan worden gevergd.
Deelleveringen zijn zelfstandige transacties en kunnen als zodanig gefactureerd worden.
5. Indien wij op verzoek van de klant en afwijkend van de bestelling in gedeelten leveren, worden de eventueel
gemaakte meerkosten aan de klant in rekening gebracht. De klant heeft geen recht op uitvoering van de
overeenkomst in afwijking van de bestelling.
6. De levertijd gaat in bij het tot stand komen van de overeenkomst. Naleving van leveringstermijnen is
onderworpen aan de tijdige en behoorlijke nakoming door de klant van andere verplichtingen.
7. Indien de klant met ons een raamovereenkomst voor bepaalde tijd heeft gesloten over toekomstige
leveringen en de producten niet tijdig afroept, zijn wij gerechtigd een redelijke extra termijn te stellen en
na het verstrijken daarvan de producten te leveren en te factureren, of de overeenkomst te ontbinden of,
indien de klant verwijtbaar heeft gehandeld, in plaats van de prestatie schadevergoeding te vorderen.
8. Indien niet-naleving van leveringstermijnen te wijten is aan overmacht en andere verstoringen waarover wij
geen controle hebben (force majeure), bijv. oorlog, terroristische aanslagen, importen exportbeperkingen,
epidemieën en pandemieën, regelgevende maatregelen, met name quarantaineorders, inclusief dergelijke
maatregelen die gevolgen hebben voor onze leveranciers, worden de overeengekomen leveringstermijnen
verlengd voor de duur van de overmacht of storing. Hetzelfde geldt in het geval van vakbondsacties die ons
en onze leveranciers treffen.
9. Indien wij door omstandigheden waar wij geen invloed op hebben (niet-beschikbaarheid van producten of
diensten) bindende leveringstermijnen niet kunnen naleven, zullen wij de klant hiervan onverwijld op de
hoogte stellen en een nieuwe voorlopige leveringstermijn aangeven. Indien de producten of diensten aan
het einde van de nieuwe leveringstermijn niet beschikbaar zijn, hebben wij het recht om de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden; in dit geval zal een eventueel reeds door de klant betaalde vergoeding
onmiddellijk worden terugbetaald. Voor de toepassing van deze AV omvat het niet-beschikbaar zijn
van producten of diensten met name late leveringen door onze leveranciers als we een congruente
dekkingstransactie zijn aangegaan, als noch wij, noch onze leveranciers in gebreke zijn, of als we niet
verplicht zijn om de producten of diensten van externe leveranciers in een bepaald geval af te nemen.
Afroeporders moeten binnen zes maanden na onze melding van leveringsgereedheid worden geaccepteerd.
Indien de klant de producten niet tijdig afroept, hebben wij het recht om een redelijke extra termijn te
stellen en na het verstrijken ervan de producten te leveren en te factureren, de overeenkomst te ontbinden
of, indien de klant verwijtbaar heeft gehandeld, in plaats van prestatie schadevergoeding te vorderen.
D. Risico-overgang en te late acceptatie.
1.

2.
3.
4.

5.

Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn alle leveringen “af bedrijf” (ex works of EXW volgens
Incoterms® 2020), dat wil zeggen: het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering van de te leveren
goederen gaat over op de klant zodra de te leveren goederen aan de vervoerder worden overhandigd of
ons bedrijf verlaten voor verzending. Dit geldt ook als deelleveringen plaatsvinden, of als wij aanvullende
diensten zijn overeengekomen, zoals het betalen van transportkosten.
Op verzoek van de klant zullen wij voor de geleverde goederen op kosten van de klant een
transportverzekering afsluiten die de door de klant gespecificeerde risico‘s dekt.
Tenzij anders overeengekomen, worden de verzendwijze, verzendroute en de vervoerder door ons gekozen.
Indien de klant de door ons verzonden goederen te laat in ontvangst neemt, hebben wij recht op vergoeding
van eventueel geleden schade. Het vergoedingspercentage voor elke dag vertraging bedraagt 0,5% van de
nettoprijs van het geleverde tot een maximum van 5% van de nettoprijs van het geleverde. Het staat de
contractpartners vrij om hogere of lagere schade aan te tonen.
Het risico van onopzettelijk verlies of verslechtering van de geleverde goederen gaat over op de klant op
het moment dat de klant in gebreke is met de acceptatie.

E. Afmetingen, gewichten en leveringshoeveelheden.
1.

De afmetingen, gewichten en hoeveelheden vermeld in onze leveringsdocumenten zijn bepalend voor de
facturatie; gebruikelijke afwijkingen zijn toegestaan.
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F. Prijzen.
1.

Alle prijzen zijn in euro‘s. All-in prijzen zijn altijd zoals vermeld in de orderbevestiging. Wettelijke btw,
andere belastingen en douanerechten zijn niet inbegrepen in de prijs en worden apart in rekening gebracht
op de factuur op de factuurdatum.
2. Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen “af bedrijf” (ex works of EXW volgens Incoterms® 2020) en
exclusief bijkomende kosten zoals verpakking, vracht of verzekering. Alle bijkomende kosten in Nederland
en, indien van toepassing, in andere landen die in verband met de levering worden gemaakt, zijn voor
rekening van de klant.
3. Indien de klant geen orderbevestiging ontvangt of de orderbevestiging geen prijsinformatie bevat, gelden
de prijzen in ons geldende prijsoverzicht op het moment van levering.
4. De toepasselijkheid van franco prijzen is onder voorbehoud van onbelemmerde transportroutes. Bijzondere
toeslagen, waaronder hoge en lage waterstandtoeslagen, ijsheffingen etc. welke voor rekening van de klant
zijn. Hetzelfde geldt voor los- en andere kosten die gemaakt worden naast vrachtkosten.
G. Betalingen, verrekening.

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.

Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn gefactureerde bedragen onmiddellijk opeisbaar. De datum
van de factuur is bepalend voor overeengekomen betalingstermijnen of vervroegde betalingstermijnen.
De datum waarop het bedrag op onze rekening wordt bijgeschreven, is bepalend voor het naleven van de
uiterlijke betaaldatum.
Bij niet-naleving van een betalingstermijn zijn wij gerechtigd vertragingsrente in rekening te brengen van
8% (procent). Dit laat onverlet ons recht om verdere schadevergoeding te vorderen.
Wij zijn gerechtigd betalingen aan te wenden ter voldoening van de oudste openstaande vorderingen,
vermeerderd met eventueel lopende vertragingsrente en kosten, in volgorde van kosten, rente en hoofdsom.
De klant mag geen gebruik maken van vervroegde betalingskortingen op nieuwe facturen als hij andere
openstaande facturen heeft met achterstallige betalingen. Onze vertegenwoordigers en medewerkers van
het bedrijf zijn alleen bevoegd om vorderingen te innen als ze onze schriftelijke toestemming hebben.
Wissels worden slechts aanvaard als betaalmiddel op basis van voorafgaande schriftelijke afspraken.
Wissels en cheques worden uitsluitend op grond van prestatie aanvaard. Alle kosten, lasten enz. die in
verband met de aanvaarding van wissels worden gemaakt, zijn voor rekening van de klant.
Indien de klant met betaling in gebreke blijft, hebben wij het recht om onmiddellijke contante verrekening
van alle openstaande en onbetwiste vorderingen uit de zakelijke relatie te eisen.
De klant kan alleen vorderingen verrekenen die als onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld.
Wij zijn gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid te verlangen voor openstaande leveringen of
diensten, indien ons na het sluiten van de overeenkomst omstandigheden ter kennis komen die de
kredietwaardigheid van de klant substantieel aantasten en de betaling van openstaande vorderingen
door de klant in gevaar kunnen brengen. Dit geldt ook als de klant in gebreke blijft of weigert om onze
openstaande vorderingen te betalen en er geen onbetwistbare of juridisch bindende bezwaren zijn tegen de
vorderingen van de klant.

H. Eigendomsvoorbehoud.
1.
2.

3.

De geleverde producten blijven ons eigendom totdat alle verplichtingen in verband met de zakelijke relatie
tussen de klant en ons volledig zijn voldaan.
De klant is verplicht zorgvuldig om te gaan met de producten waarop eigendomsvoorbehoud rust. In het
bijzonder dient de klant op eigen kosten een adequate verzekering af te sluiten tegen brand-, water- en
diefstalschade met dekking tot de nieuwwaarde van de producten. De klant draagt hierbij alle aanspraken
uit hoofde van voornoemde verzekeringen aan ons over; wij aanvaarden hierbij die overdracht. Indien
overdracht niet toelaatbaar is, zal de klant de verzekeringsmaatschappij onherroepelijk opdragen om
eventuele betalingen uitsluitend aan ons te doen. Verdere claims blijven onaangetast. De klant zal ons op
verzoek een verzekeringsbewijs overleggen.
Indien de goederen waarop eigendomsvoorbehoud rust onlosmakelijk verbonden zijn met andere
zaken waarop wij geen eigendom hebben, verwerven wij mede-eigendom in de gecombineerde zaak
gelijk aan de waarde van de zaken waarop eigendomsvoorbehoud rust (factuurbedrag plus btw) ten
opzichte van de waarde van de andere items op het moment van combinatie. Indien de goederen waarop
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eigendomsvoorbehoud rust, zodanig worden samengevoegd dat de zaak van de klant als hoofdzaak wordt
beschouwd, wordt overeengekomen dat de klant naar evenredigheid mede-eigendom aan ons overdraagt.
Wij accepteren deze overdracht. Het bepaalde in dit lid 3 is ook van toepassing indien de producten waarop
eigendomsvoorbehoud rust, worden vermengd of verwerkt met andere zaken.
4. De klant is bevoegd, tot het moment waarop wij deze bevoegdheid intrekken, de producten waarop het
eigendomsvoorbehoud rust in het kader van de normale bedrijfsvoering te verkopen. De klant is niet
gerechtigd de producten waarop eigendomsvoorbehoud rust te verpanden, de eigendom van de producten
in onderpand te geven of op enige andere wijze te vervreemden waardoor ons eigendom daardoor in gevaar
zou komen. In geval van beslaglegging of andere tussenkomsten van derden dient de klant ons onverwijld
schriftelijk op de hoogte te stellen, alle nodige informatie te verstrekken, de derde te informeren over onze
eigendomsrechten en onze acties te ondersteunen ter bescherming van de producten waarop eigendom is
behouden.
5. De klant cedeert hierbij vorderingen uit de verkoop van de producten waarop eigendomsvoorbehoud
is gehouden en alle bijkomende rechten aan ons voor het op de factuur vermelde bedrag, inclusief BTW.
Hierbij aanvaarden wij deze overdracht. Indien de producten waarop eigendomsvoorbehoud rust samen
met andere niet door ons geleverde producten worden verkocht, worden vorderingen uit de verkoop van de
producten aan ons gecedeerd ter waarde van de verkochte producten waarop eigendomsvoorbehoud rust
(bruto factuurbedrag inclusief omzetbelasting). Indien overdracht niet toelaatbaar is, zal de klant de derdedebiteur onherroepelijk opdragen om eventuele betalingen uitsluitend aan ons te doen.
6. De klant is bevoegd de aan ons overgedragen vorderingen namens ons te incasseren totdat wij onze
machtiging intrekken. Dit laat onverlet ons recht om dergelijke vorderingen zelf te innen. Zolang de klant
aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, zullen wij echter zelf geen vorderingen op vorderingen doen
gelden of de machtiging intrekken. Als de klant het contract schendt - met name door wanbetaling - stelt hij
ons op de hoogte van de overgedragen vorderingen en de relevante debiteuren, en stelt hij de debiteuren
op de hoogte van de overdracht en overhandigt hij alle documenten en informatie die nodig zijn om onze
vorderingen te doen gelden.
7. Wij kunnen het recht van de klant om vorderingen te innen en de producten te verkopen intrekken indien
de klant zijn betalingsverplichtingen jegens ons niet nakomt, in gebreke blijft, betalingen staakt of indien
een insolventieprocedure wordt gestart met betrekking tot het vermogen van de klant.
8. Wij zijn verplicht op verzoek van de klant het onderpand waarop hij recht heeft vrij te geven indien de
realiseerbare waarde daarvan, rekening houdend met de gebruikelijke bankkortingen, onze in het kader van
de zakelijke relatie zeker te stellen vorderingen met meer dan 10% overtreft. Het vrij te geven onderpand
wordt door ons geselecteerd.
9. Bij levering van producten aan landen met andere rechtsstelsels waarin het eigendomsvoorbehoud op
grond van dit artikel H. niet rechtsgeldig is, verleent de klant ons hierbij een passend zekerheidsbelang.
Indien in dit verband nadere maatregelen nodig zijn, zal de klant al het nodige doen om ons zo‘n
zekerheidsrecht onverwijld te verstrekken. De klant ondersteunt alle acties die nodig en nuttig zijn om de
doeltreffendheid en afdwingbaarheid van dergelijke veiligheidsbelangen te verzekeren.
I.

Kwaliteitskenmerken, advies en gebruik van de producten.

1.

De productkwaliteitskenmerken zijn altijd zoals vermeld in onze productbeschrijvingen, specificaties
en aanduidingen. Afwijkingen zijn toegestaan, voor zover deze de geschiktheid van de producten voor
het gebruikelijke gebruik niet wezenlijk beïnvloeden. Openbare verklaringen, aanbevelingen of reclame
zijn geen indicaties van productkwaliteitskenmerken als we daar niet van op de hoogte zijn en waarvan
redelijkerwijs niet kan worden verwacht dat we deze kennen.
Door ons verstrekte toepassingsadviezen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn niet bindend en ontslaan
de klant niet van het uitvoeren van een eigen controle ter beoordeling van de productgeschiktheid, ook
indien de producten in het algemeen voor een bepaald doel worden aanbevolen. De geschiktheid van de
producten voor een bepaald doel is niet gegarandeerd, tenzij wij hiervoor een uitdrukkelijke schriftelijke
bevestiging hebben gegeven.

2.

J.

Garantie, aansprakelijkheid en ontbinding.

1.

Garantie voor materiaal- en eigendomsgebreken is uitsluitend gebaseerd op de verschuldigde kwaliteit
zoals definitief overeengekomen in de inkooporder en orderbevestiging.
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2.

De rechten van de klant in geval van gebrekkige producten zijn onderworpen aan de wettelijke keurings- en
meldingsvereisten naar Nederlands recht. In het bijzonder dienen de geleverde producten bij levering te
worden gecontroleerd en dient de schriftelijke kennisgeving van duidelijke gebreken die bij een dergelijke
inspectie aan het licht komen, onverwijld naar ons te worden gestuurd. Verborgen gebreken dient de
klant na ontdekking onverwijld schriftelijk aan ons te melden. Voor de toepassing van de eerste zin van
dit lid wordt onder “onverwijld” verstaan binnen 5 werkdagen, waarbij de datum van ontvangst van de
kennisgeving door ons bepalend is voor de naleving van de termijn. Indien de klant de producten niet naar
behoren inspecteert en/of ons niet op de hoogte stelt van eventuele gebreken, zijn wij vrijgesteld van
aansprakelijkheid voor het gebrek. De klant zal het defect in de schriftelijke kennisgeving beschrijven en ons
een monster van het defecte product sturen.
3. Indien de melding van een gebrek door de klant ongegrond is, zijn wij gerechtigd vergoeding van de
gemaakte kosten te eisen, tenzij de klant het bewijs levert dat hem geen fout kan worden toegeschreven
aan de ongegronde melding van het gebrek.
4. Indien de melding van het gebrek gerechtvaardigd is, hebben wij het recht om achteraf te presteren door
ofwel het gebrek te verhelpen of een vervanging te verstrekken. Als het product niet meer op de plaats van
levering is, betaalt de klant alle extra kosten die door ons worden gemaakt voor het verhelpen van gebreken,
tenzij de overdracht van het product naar een andere plaats in overeenstemming is met het contractueel
overeengekomen gebruik van het product.
5. Aanspraken op nakoming achteraf zijn uitgesloten in geval van geringe afwijkingen en afwijkingen waarvan
redelijkerwijs verwacht kan worden dat de klant deze accepteert.
6. De klant heeft geen rechten in verband met gebreken in de gevallen van:
- natuurlijke slijtage;
- gebreken veroorzaakt door onzorgvuldige behandeling na risico-overgang (bijvoorbeeld in afwijking van de
gebruiksaanwijzing), onoordeelkundige bewaring of verzorging, of overmatig gebruik;
- gebreken veroorzaakt door overmacht, in het bijzonder invloeden van buitenaf, die niet in de overeenkomst
zijn vastgelegd, of als gevolg van gebruik van het product voor doeleinden die niet in de overeenkomst zijn
vastgelegd of die niet overeenkomen met het gebruikelijke gebruik.
7. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gebreken die te wijten zijn aan het niet naleven door de klant
van onze instructies voor verwerking of materiaalkeuze.
8. We zijn onbeperkt aansprakelijk voor schade als gevolg van schending van de garantie of letsel aan leven,
ledematen of gezondheid. We hebben ook onbeperkte aansprakelijkheid voor schade door opzet en grove
nalatigheid, wettelijke verkoop aansprakelijkheid voor productgebreken (op grond van de Nederlandse
productaansprakelijkheidswet, art. 6:185 BW) en voor het opzettelijk verzwijgen van een gebrek. In
gevallen van gewone nalatigheid is onze aansprakelijkheid beperkt tot aansprakelijkheid voor schending
van materiële verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de overeenkomst en die van bijzonder
belang zijn voor het bereiken van het doel van de overeenkomst. Als dergelijke verplichtingen worden
geschonden, is onze aansprakelijkheid beperkt tot schade die typisch is te verwachten in verband met dit
type overeenkomst. Anders is aansprakelijkheid uitgesloten.
9. De verjaringstermijn van door de klant ingediende vorderingen wegens gebreken bedraagt 12 maanden,
ingaande op het ogenblik van de risico-overgang overeenkomstig artikel D.1.; het wordt niet hervat na een
daaropvolgende uitvoering. Onze onbeperkte aansprakelijkheid voor schade als gevolg van schending van
de garantie of letsel aan leven, ledematen of gezondheid, opzettelijke handelingen, grove nalatigheid en
productdefecten wordt hierdoor niet beïnvloed. In dergelijke gevallen geldt de wettelijke verjaringstermijn
naar Nederlands recht.
10. De schorsing van het verstrijken van de verjaringstermijn voor vorderingen op regres als bedoeld in artikel
6.10 BW eindigt uiterlijk vijf jaar na het moment waarop wij de zaak aan de klant hebben afgeleverd. In het
geval van definitieve verkoop van de goederen aan een consument, kunnen we ons hierop alleen beroepen
als we tegelijkertijd de klant een gelijkwaardige vergoeding toekennen.
11. Voor zover onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding is uitgesloten of beperkt, geldt de uitsluiting
of beperking ook voor de persoonlijke aansprakelijkheid van onze werknemers, vertegenwoordigers en
plaatsvervangende agenten.
12. Ieder der partijen is gerechtigd een overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte
te ontbinden, indien de andere partij ook na een schriftelijke aanmaning, stellende een redelijke termijn, in
gebreke blijft met de nakoming van enige verplichting uit enige overeenkomst met leverancier.
13. Wij zijn gerechtigd, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling vereist zal zijn, buiten rechte de
overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien de klant (voorlopige)
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surseance van betaling aanvraagt, derden of de klant zijn faillissement aanvraagt of in staat van
faillissement wordt verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt aangevraagd of
verklaard, de onderneming van de klant wordt geliquideerd, de klant zijn huidige onderneming staakt, op
een aanmerkelijk deel van het vermogen van de klant beslag wordt gelegd, dat niet binnen veertien dagen is
opgeheven, dan wel indien de klant anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit
de overeenkomst na te kunnen komen.
14. Indien de klant op het moment van de ontbinding van een overeenkomst reeds prestaties ter uitvoering
van de overeenkomst heeft ontvangen, heeft die ontbinding slechts betrekking op dat gedeelte van de
overeenkomst, dat door ons nog niet is uitgevoerd. Bedragen die wij factureren in verband met hetgeen wij
reeds hebben geleverd of verricht voor de ontbinding, zijn onverminderd verschuldigd en worden op het
moment van de ontbinding onmiddellijk opeisbaar.
K. Slotbepalingen.
1.

Plaats van uitvoering van overeenkomsten en deze AV is voor de klant en voor ons de plaats van onze
maatschappelijke zetel.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen de klant en ons is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De
toepassing van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van
goederen (CISG) is uitgesloten.
3. Indien een of meer van de bepalingen van deze AV geheel of gedeeltelijk door een bevoegde rechter zullen
worden vernietigd, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen, c.q. het resterende gedeelte daarvan,
niet aan.
4. Alle door de klant ingestelde vorderingen, waarbij wij aansprakelijk worden gesteld, vervallen indien de
klant ons niet binnen zes maanden nadat wij schriftelijk zijn aangemaand en in gebreke zijn gesteld, in
rechte heeft betrokken. De exclusieve juridische plaats voor alle geschillen die voortvloeien uit deze AV
en overeenkomsten met klanten is de plaats van onze maatschappelijke zetel. We hebben ook het recht
om gerechtelijke stappen te ondernemen op de plaats van statutaire zetel van de klant of op een andere
toelaatbare juridische plaats.
5. De klant mag rechten en verplichtingen alleen met onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan
derden overdragen.
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