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Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Swaans Buiten B.V. (KvK: 

67682626)  

 

Definities 

Leverancier: Swaans Buiten B.V., alsmede alle rechtsopvolgers onder bijzondere of 

algemene titel aan wie de levering van de/het Product(en) is opgedragen of aan wie 

daartoe een offerte wordt gevraagd (CeraDeco en Artistone zijn handelsnamen van 

Swaans Buiten B.V.); 

Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon, die de opdracht voor levering van het 

Product verstrekt, dan wel daartoe een offerte vraagt; 

Eindklant: de natuurlijke of rechtspersoon die kwalificeert als opdrachtgever/afnemer 

van Afnemer; 

Product(en): keramische, betonkeramische en/of betonproducten met inbegrip van 

andere bijbehoren Producten; 

De overeenkomst: de tussen Leverancier en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst 

waarbij bij bestendige handelsrelaties wordt uitgegaan van een mantelovereenkomst 

waarbinnen diverse bestellingen worden uitgevoerd. 

 

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en 

verwerkingsvoorschriften 

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes 

en alle met Leverancier gesloten overeenkomsten, alsmede alle door 

Leverancier verleende diensten en adviezen en geleverde Producten. 

Leverancier hanteert verwerkingsvoorschriften. Deze worden door Leverancier 

digitaal als in hard copy variant beschikbaar gemaakt. Afnemer is gehouden 

kennis te nemen van de verwerkingsvoorschriften alvorens tot verwerking van 

de Producten over te gaan en de verwerkingsvoorschriften te allen tijde strikt 

na te leven. 

2.2 Indien deze voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij 

eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten. 

2.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer of hieraan 

gelieerde partijen is uitdrukkelijk uitgesloten.  

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden of aanvullingen hierop zijn slechts 

geldig voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. 

2.5 In geval van een discrepantie tussen de overeenkomst gesloten tussen de 

Leverancier en de Afnemer en deze algemene voorwaarden, prevaleert de 

overeenkomst.  

 

Artikel 3. Offerte en totstandkoming overeenkomst 

3.1 De gedagtekende offerte is bindend gedurende de daarin vermelde termijn. 

Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 2 weken.  

3.2 Indien geen opdracht wordt verleend, is de Leverancier gerechtigd de met het 

tot stand brengen van de offerte gemoeide kosten aan de Afnemer in rekening 

te brengen, indien en voor zover dit vóór het uitbrengen van de offerte 

schriftelijk is overeengekomen.  

3.3 Iedere offerte is vrijblijvend zowel wat betreft prijzen en hoeveelheden als wat 

betreft leveringstermijnen. Een overeenkomst komt eerst tot stand nadat 

Leverancier de order van de Afnemer heeft aanvaard en zulks schriftelijk of via 

het digitaal bestelsysteem heeft bevestigd aan de Afnemer.  

3.4 Wijzigingen in en aanvullingen op de overeenkomst of nadere afspraken worden 

geacht eerst te zijn overeengekomen na (aanvullende) schriftelijke bevestiging 

zijdens de Leverancier. 
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3.5 Afmetingen, gewichten, hoeveelheden en andere technische eigenschappen 

van de Producten, evenals tekeningen en schetsen, zijdens Leverancier, 

waaronder begrepen uitingen op websites en in reclame- of foldermateriaal 

worden steeds bij benadering opgegeven. De Afnemer kan aan dergelijke 

informatie geen rechten ontlenen jegens de Leverancier.  

3.6 Alle aanbiedingen zijn exclusief BTW. 

 

Artikel 4. Rapporten, tekeningen, ontwerpen en berekeningen 

4.1 Foto’s, rapporten, tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, 

ontwerpen en berekeningen maken deel uit van de overeenkomst, indien en 

voor zover in de overeenkomst daarna is verwezen.  

4.2 Foto’s, rapporten, tekeningen, technische omschrijvingen, bestekken, 

ontwerpen en berekeningen die door Leverancier zijn vervaardigd of in haar 

opdracht zijn vervaardigd, blijven eigendom van Leverancier. Zij mogen door 

de wederpartij niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het 

oogmerk een vergelijkbare offerte of opdracht te verkrijgen, dan wel enig 

voordeel voor zichzelf en/of derden te behalen. Indien geen opdracht wordt 

verleend aan Leverancier, dienen deze bescheiden binnen 14 dagen na een 

daartoe gedaan schriftelijk verzoek, dat uiterlijk binnen 3 maanden na de 

dagtekening van de offerte dient te worden gedaan, franco te worden 

teruggezonden. Eventuele kopieën van deze stukken dient Afnemer alsdan te 

vernietigen.  

4.3 De Leverancier kan bij overtreding van het bepaalde in dit artikel vergoeding 

vorderen van de uit de overtreding voortvloeiende schade. 

 

Artikel 5. Prijs 

5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs een netto prijs zoals 

die geldt op de datum van schriftelijke offerte, exclusief omzetbelasting, 

servicekosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de 

overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden. 

5.2 Leverancier is gerechtigd na de datum van orderbevestiging tot maximaal 7 

dagen voor levering de prijs te verhogen als gevolg van bijvoorbeeld 

veranderde wet- en regelgeving van de overheid of door enige andere 

omstandigheid waardoor grondslag van de berekening van de Leverancier 

wijzigt, zulks uitsluitend ter beoordeling van de Leverancier. 

5.3 Afnemer doet afstand van het recht om een schuld aan de Leverancier te 

verrekenen met een vordering op de Leverancier, behoudens afwijkende 

afspraken tussen Afnemer en Leverancier.  

5.4 Afnemer doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit de 

overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.   

 

Artikel 6. Betaling 

6.1. De Afnemer is verplicht facturen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij 

anders overeengekomen, te voldoen. Indien de Afnemer een Product of een 

gedeelte daarvan, met inachtneming van het bepaalde in de overeenkomst, op 

goede gronden heeft afgekeurd/heeft gereclameerd, is hij gerechtigd de 

betaling met betrekking tot het afgekeurde deel op te schorten.  

6.2. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Leverancier gerechtigd om over 

het eventueel opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente te berekenen als 

bedoeld in artikelen 6:119(a) en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, 

vermeerderd met een opslag van 2%.  
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6.3. Ingeval de Afnemer per vervaldatum van een factuur nog niet betaald heeft 

zonder zich terecht op een wettelijk of contractueel opschortingsrecht te 

hebben beroepen, is de Leverancier bevoegd:  

a. de daartegenover staande leveringsverplichting op te schorten totdat die 

betaling, vermeerderd met de opengevallen rente als bedoeld in lid 2, is 

geschied, of  

b. voor hetgeen nog te leveren is contante betaling of vooruitbetaling, dan 

wel genoegzame zekerheidstelling, te verlangen.  

 

Artikel 7. Verplichtingen en aansprakelijkheid van de Afnemer 

7.1. De Afnemer zorgt ervoor dat de Leverancier overeenkomstig diens 

aanwijzingen tijdig kan beschikken over de voor de vervaardiging van het 

Product benodigde gegevens (zoals tekeningen en technische omschrijvingen) 

en wijst hij de Leverancier daarbij op de eisen die hij aan het Product stelt in 

verband met de bijzondere functie of het bijzondere gebruik van het Product in 

het desbetreffende project, zulks met inbegrip van overheidsvoorschriften van 

bijzondere aard (zoals vergunningen en ontheffingen).  

7.2. Afnemer dient ervoor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden 

en/of leveringen, die verband houden met of invloed hebben op de (voortgang 

van) door de Leverancier uit te voeren werkzaamheden, zodanig en tijdig 

worden verricht, dat de uitvoering van de werkzaamheden van de Leverancier 

daardoor geen vertraging ondervindt en/of de Leverancier hierdoor geen extra 

kosten behoeft te maken en/of hierdoor schade lijdt. Indien de hiervoor 

bedoelde kosten en/of schade ontstaat, is de Afnemer gehouden deze conform 

de aanvaardde offerteprijzen alsmede de verdere daaruit voortvloeiende kosten 

en/of schade (die van door de Leverancier ingeschakelde derden daaronder 

begrepen) aan de Leverancier te vergoeden. 

7.3. De Afnemer is aansprakelijk voor schade die wordt veroorzaakt door 

bouwstoffen, materialen of hulpmiddelen, welke door of namens hem ter 

beschikking zijn gesteld of voorgeschreven en naar hun aard ongeschikt blijken 

te zijn voor het doel waarvoor zij volgens de overeenkomst bestemd zijn.  

7.4. Afnemer is gehouden de verwerkingsvoorschriften van de Producten te allen 

tijde strikt na te leven en voorafgaand aan de uitvoering van de 

werkzaamheden van deze verwerkingsvoorschriften kennis te nemen. Afnemer 

is gehouden de verwerkingsvoorschriften duidelijk te communiceren richting de 

Eindklant.  

 

Artikel 8. Verplichtingen van de Leverancier 

8.1. De Leverancier zal zich inspannen om het werk zo goed en deugdelijk mogelijk 

als redelijkerwijs mag worden verwacht uit te voeren.  

8.2. Behoudens afwijkende schriftelijke overeenkomst kan de Afnemer van de 

Leverancier niet verlangen dat deze het Product of onderdelen daarvan niet 

door derden zal laten leveren of vervaardigen dan met schriftelijke goedkeuring 

van de Afnemer.  

8.3. De Leverancier staat in voor de naleving van de ten tijde van de offerte voor 

de levering van belang zijnde overheidsvoorschriften en beschikkingen van 

overheidswege. De gevolgen van de naleving van overheidsvoorschriften van 

bijzondere aard zijn echter niet voor rekening van de Leverancier, tenzij de 

Afnemer hem van deze voorschriften op grond van artikel 6.1 in kennis heeft 

gesteld, of redelijkerwijze moet worden aangenomen dat de Leverancier die 

voorschriften had behoren te kennen.  
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Artikel 9. Aansprakelijkheid van de Leverancier 

9.1 De aansprakelijkheid van Leverancier voor directe schade is beperkt. De 

aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder het begrip 

indirecte schade wordt in elk geval – maar niet-limitatief – verstaan: 

gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en stagnatieschade, schade ter 

zake van een door Afnemer of derden geïnitieerde Product recall door welke 

oorzaak dan ook ontstaan, gederfde winst of milieuschade, dan wel schade als 

gevolg van aansprakelijkheid jegens derden alsmede opzichtschade zijnde 

schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan 

zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar gewerkt wordt. 

9.2 Leverancier is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg 

van:  

- overmacht, zoals in artikel 11.1. in deze algemene voorwaarden is 

omschreven;  

- daden of nalatigheid van de Afnemer, zijn ondergeschikten, dan wel 

personen die door of vanwege hem te werk gesteld zijn; nalatigheden 

van de Afnemer in het onderhoud van de geleverde zaken; 

- beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische 

dan wel biologische invloeden van buitenaf; normale slijtage aan de 

geleverde zaken; 

- het geheel of gedeeltelijk niet-naleven van de verwerkingsvoorschriften 

door Afnemer en/of de Eindklant; 

9.3 Iedere aansprakelijkheid (voor directe en/of indirecte schade) – ongeacht de 

grondslag van de aansprakelijkheid – van Leverancier is beperkt tot het bedrag 

dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door de 

aansprakelijkheidsverzekeraar van Leverancier verminderd met het door 

Leverancier te betalen eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de 

aansprakelijkheidsverzekering van Leverancier plaatsvindt – ongeacht de reden 

voor de non-uitkering – is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot het 

bedrag aan netto factuurwaarde dat door de Leverancier aan de Afnemer in 

rekening is gebracht gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het 

ontstaan van de aansprakelijkheid en tijdig door Afnemer is voldaan voor zover 

deze facturen betrekking hebben op de overeenkomst die aanleiding heeft 

gegeven tot het schadeveroorzakend feit, met dien verstande dat de 

aansprakelijkheid van Leverancier nooit hoger is dan EUR 10.000,- (zegge: 

tienduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende 

gebeurtenissen. 

9.4 Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Leverancier voor schade die het 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leverancier of diens 

leidinggevende ondergeschikten. 

 

Artikel 10. (Af)levering  

10.1 Ter bepaling van de levertijd wordt voor de aflevering een bepaalde datum, 

dan wel een bepaalde datum met een bepaald tijdstip, dan wel een tijdvak in 

de overeenkomst vermeld. 

10.2 Alle zijdens Leverancier genoemde levertijden zijn indicatief en leveren geen 

fatale termijn op. Overschrijding van levertijden levert voor de Afnemer geen 

aanspraak op voor vergoeding van schade en kosten.  

10.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, geschiedt levering steeds Ex 

Works (conform Incoterms 2020) in de magazijnen/opslagterreinen van de 

Leverancier of in de door de Leverancier aangeduide 

magazijnen/opslagterreinen van derden of iedere andere door de Leverancier 
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aangewezen plaats. Het risico van de Producten gaat op het moment van 

aflevering van de Leverancier volledig over op de Afnemer.  

10.4 Het transport van de Producten geschiedt voor eigen rekening en risico van de 

Afnemer, behoudens een nadrukkelijke afwijkende schriftelijke overeenkomst 

tussen de Leverancier en de Afnemer.  

10.5 De Leverancier heeft het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren. 

Iedere levering wordt gezien als de uitvoering van een separate overeenkomst, 

welke levering separaat wordt gefactureerd. 

 

Artikel 11. Overmacht 

11.1 In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een 

tekortkoming van de Leverancier in de nakoming van enige verplichting jegens 

de Afnemer niet aan de Leverancier kan worden toegerekend in geval van een 

van de wil van de Leverancier onafhankelijke omstandigheid, waardoor de 

nakoming van zijn verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk 

wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen door de 

Leverancier in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden verlangd. Tot 

deze omstandigheden worden in ieder geval gerekend: wanprestaties van 

toeLeveranciers of andere derden waarvan de Leverancier afhankelijk is in het 

kader van de uitvoering van de overeenkomst, gebrek aan grondstoffen, 

vervoersproblemen, oorlog, rellen, sabotage, epidemieën, overstromingen, 

verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem 

ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de 

douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, mislukte of 

tegenvallende oogst, brand, ex-of importverboden, en andere ongevallen en 

ernstige storingen in het bedrijf van de Leverancier of bij diens Leveranciers en 

nationale rampen. Leverancier en Afnemer stellen vast dat de coronapandemie 

en de door het coronavirus veroorzaakte ziekte COVID-19 en de dit in kader 

door lokale, regionale en landelijke (buitenlandse) overheden getroffen 

maatregelen allen kwalificeren als overmacht in de zin van dit artikel alsmede 

in de zin van artikel 6:75 BW. 

11.2 Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 9.1 als gevolg waarvan 

de Leverancier niet kan voldoen aan zijn verplichting richting de Afnemer, dan 

worden deze verplichtingen opgeschort zolang de Leverancier niet aan zijn 

verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie meer dan 

zes (6) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de 

overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De Leverancier is 

in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade. 

11.3 Indien de Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht haar 

verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of 

deze zal kunnen nakomen, is de Leverancier gerechtigd om het reeds 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De 

Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een 

afzonderlijke overeenkomst.  

 

Artikel 12. Reclame / klachten 

12.1 De Afnemer dient de geleverde Producten direct, volledig en nauwkeurig te 

(doen) inspecteren met betrekking tot onder meer, maar niet beperkt tot, 

aantallen/gewicht en zichtbare en onzichtbare gebreken. Reclames omtrent 

aantallen, gewicht en/of zichtbare gebreken dienen plaats te vinden binnen 24 

uur na ontvangst van de Producten onder nauwkeurige opgave van de aard en 

de grond van de klachten. Reclames omtrent niet direct waarneembare 
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afwijkingen dienen te worden gedaan binnen 48 uur na vaststelling en in geen 

geval later dan drie (3) weken na ontvangst van de Producten. Ieder 

vorderingsrecht van de Afnemer op de Leverancier betrekking hebbende op 

fouten in de levering of gebreken in of aan door de Leverancier geleverde 

Producten vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde 

reclametermijnen zijn verstreken. Geringe of in de branche gebruikelijke 

afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, mate of afwerking kunnen geen 

grond voor reclames opleveren.  

12.2 De mogelijkheid van de Afnemer om te reclameren vervalt bovendien indien 

het gebrek aan de Afnemer toerekenbaar is, waaronder is begrepen maar niet 

beperkt tot het geval waarin de geleverde Producten onoordeelkundig zijn 

opgeslagen of gebruikt, of niet in overeenstemming zijn gebruikt met de 

overeengekomen of gebruikelijke bestemming. Onder onoordeelkundig is mede 

begrepen het niet in acht nemen van eventueel door de Leverancier afgegeven 

bewaar- of gebruiksinstructies. 

12.3 Ingeval van een klacht is de Afnemer verplicht de Producten waarover hij klaagt 

ter beschikking van de Leverancier te houden. De Afnemer is bovendien 

verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door de Leverancier 

of een door de Leverancier ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond 

verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor de Leverancier. 

Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van de Afnemer. 

12.4 Een klacht geeft de Afnemer niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens 

de Leverancier niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk 

verrekening te beroepen. 

12.5 Retournering van de Producten is slechts toegestaan na voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de Leverancier, onder nader door de Afnemer te 

bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van de Leverancier 

geschiedt verzending, alsmede opslag van de Producten voor rekening en risico 

van de Afnemer.  

12.6 Indien een klacht terecht en binnen de daarvoor gestelde reclametermijnen 

wordt geuit, is de Leverancier uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van 

het ontbrekende, het vervangen van de geleverde Producten, dan wel de 

Producten terug te nemen en de Afnemer te crediteren voor het desbetreffende 

factuurbedrag. In geen geval is de Leverancier gehouden tot vergoeding van 

andere kosten en/of schade. 

 

Artikel 13. Annulering en opzegging 

13.1 Annulering van een opdracht door de Afnemer is in beginsel niet mogelijk. 

Indien de Afnemer een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten 

gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan de Leverancier alle 

met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten 

(onder andere kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, 

onverminderd het recht van de Leverancier op vergoeding wegens winstderving 

en overige schade.  

13.2 Door de Afnemer zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten 

verschuldigd. Deze bedragen 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met 

BTW.  

13.3 Artikel 7:408 lid 2 BW is niet van toepassing. 

 

Artikel 14. Einde overeenkomst 

14.1 De Leverancier is gerechtigd de overeenkomst met de Afnemer – alsmede alle 

daarmee samenhangende overeenkomsten – met onmiddellijke ingang te 
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beëindigen zonder dat er een voorafgaande ingebrekestelling is vereist, in de 

volgende situaties: 

a. ten laste van de Afnemer wordt conservatoir of executoriaal beslag 

gelegd en dit beslag is niet binnen dertig (30) dagen opgeheven; 

b. bij (aanvraag tot) faillissement, (voorlopige) surseance van betaling, 

toepassing van een schuldsaneringsregeling, ontbinding van de 

Afnemer of de aanbieding van een crediteurenakkoord door Afnemer 

(althans er is sprake van vergelijkbare omstandigheden en rechtsfeiten 

onder toepasselijke buitenlandse rechtsstelsels); 

c. staking of feitelijke beëindiging van de bedrijfsuitoefening van de 

Afnemer; 

d. indien er redenen zijn om aan te nemen dat de Afnemer te kort zal 

schieten in de nakoming van zijn verplichtingen onder de overeenkomst 

(en/of daarmee samenhangende overeenkomsten); 

e. de Afnemer verkeert in verzuim in de nakoming van zijn verplichtingen 

onder de overeenkomst (en/of daarmee samenhangende 

overeenkomsten); 

14.2 Alle vorderingen van de Leverancier op de Afnemer worden per datum 

beëindiging opeisbaar en dienen door de Afnemer terstond te worden voldaan. 

Hetzelfde geldt voor alle per datum beëindiging openstaande facturen 

(ongeacht de vraag of de betalingstermijn is verstreken) en de verschenen 

rente en kosten. 

14.3 Beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de reeds bestaande rechten van 

de Leverancier waaronder het recht tot het vorderen van schadevergoeding 

alsmede de bepalingen in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden die 

de strekking hebben hun gelding te behouden na beëindiging van de 

overeenkomst. 

14.4 De Leverancier is in het geval van beëindiging niet aansprakelijk voor enige 

schade geleden door de Afnemer.  

 

Artikel 15. Eigendomsvoorbehoud 

15.1 Levering van Producten door de Leverancier geschiedt telkens onder de 

opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van 

de Leverancier op de Afnemer uit hoofde van een gesloten of nadere 

overeenkomsten, volledig betaald zijn.  

15.2 Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in 12.1. niet is ingetreden, is 

Afnemer niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte Producten 

te vervreemden, de feitelijke macht over die Producten geheel of gedeeltelijk 

aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe 

verplicht die feitelijke macht over de gekochte Producten geheel of gedeeltelijk 

aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat deze 

bevoegdheden slechts aan de Afnemer toekomen indien en voor zover dat 

nodig althans wenselijk is in het kader van de normale uitoefening van haar 

bedrijf. 

15.3 Aan de Leverancier komt het recht toe de voorbehouden eigendom, en de 

hieraan verbonden rechten en verplichtingen, aan één of meer derden over te 

dragen.  

15.4 Ingeval de Afnemer uit één of meer door de Leverancier geleverde of nog te 

leveren Producten een nieuwe zaak vormt of doet vormen, dan wordt c.q. is 

die nieuwe zaak gevormd voor de Leverancier.  
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Artikel 16. Overige bepalingen, toepasselijk recht, bevoegde rechter 

16.1 Afwijking van deze voorwaarden is slechts geldig, indien zulks schriftelijk 

voorafgaand met de Leverancier is overeengekomen.  

16.2 Indien er verschillen bestaan tussen de Nederlandse tekst van deze algemene 

voorwaarden en de buitenlandse vertalingen daarvan, dient de Nederlandse 

tekst te gelden.  

16.3 Op elke overeenkomst tussen de Leverancier en de Afnemer is uitsluitend 

Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van de 

(her)verwijzingsregels van het Nederlands internationaal privaatrecht. De 

werking van alle internationale verdragen die contractuele uitsluiting toestaan 

(waaronder het Weens Koopverdrag), wordt hierbij uitgesloten. 

16.4 In geval er een geschil ontstaat tussen de Leverancier en de Afnemer is enkel 

de rechtbank Oost-Brabant bevoegd kennis te nemen van het geschil. De 

Leverancier heeft het recht de zaak voor te leggen aan de volgens de normale 

competentieregels bevoegde rechter. 


