ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
BEST WOOL CARPETS B.V.
Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Oost Brabant te Eindhoven onder nummer 17044891
Artikel 1: Algemeen
1. Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle
offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk gesloten door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Best Wool Carpets B.V.,
hierna te noemen “verkoper”, en een wederpartij.
2. De onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle volgende offertes en overeenkomsten, uitgebracht respectievelijk
gesloten met dezelfde wederpartij, ongeacht of deze samenhangen dan wel
volgen op reeds gedane offertes of gesloten overeenkomsten.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt
uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van
toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en wederpartij strijdig zijn, de bepalingen in de voorwaarden van verkoper prevaleren.
Artikel 2: Offertes
1. Alle offertes van verkoper zijn vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit
wordt aanvaard, heeft verkoper het recht het aanbod binnen twee werkdagen
na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen.
De in de offerte genoemde prijzen zijn gebaseerd op levering “af fabriek, ongeladen onverpakt” conform de betekenis zoals vastgelegd in de Incoterms 2000,
tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Artikel 3: Prijsaanpassing
1. Verkoper behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen te verhogen indien na drie maanden na het tot stand komen van de overeenkomst
doch voor het tijdstip van de uitvoering ervan, wijzigingen in een of meer kostprijsfactoren zoals onder andere grondstofkostprijzen, lonen, vervoerskosten,
invoerrechten en andere belastingen daartoe aanleiding geven.
2. Verkoper stelt de wederpartij tijdig schriftelijk in kennis indien en voor zover
zij gebruik maakt van het hierboven bedoelde recht prijswijzigingen door te
voeren. Verkoper ontbindt alsdan, indien de prijswijziging leidt tot een prijsverschil met de overeengekomen prijs van meer dan tien procent (10%) op
schriftelijk verzoek van de wederpartij de overeenkomst zonder dat enige
schadevergoeding verschuldigd is.
Artikel 4: Levering en Risico
1. De levering geschiedt overeenkomstig de condities genoemd in de offerte of
in de opdrachtbevestiging.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is, heeft verkoper het recht de
door haar te leveren zaken in fasen te leveren (deelleveringen), waarbij iedere
leverantie afzonderlijk gefactureerd wordt.
3. Verkoper behoudt zich de gebruikelijke toleranties voor ten aanzien van hoeveelheden en technische gegevens als maten, gewichten, kleur(echtheid),
bowing, ﬁnish van de pool, shading en dergelijke.
4. Verkoper is gerechtigd tot maximaal 10% meer of minder dan de opgegeven
hoeveelheden te leveren. De werkelijk geleverde hoeveelheid wordt gefactureerd.
5. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment
waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze
volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien
de wederpartij de zaken niet, niet tijdig of niet op de overeengekomen plaats
afneemt doordat de wederpartij daartoe niet de noodzakelijke medewerking
verleent of doordat een ander beletsel van haar zijde opkomt, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft verkoper het recht de zaken vanaf de
plaats waar en vanaf het tijdstip waarop de levering dient plaats te vinden,
voor rekening en risico van de wederpartij te vervoeren naar en op te slaan op
een door verkoper vast te stellen plaats. Verkoper heeft alsdan recht op vergoeding van de door haar geleden schade, waaronder in ieder geval opslagkosten. Deze vergoeding bedraagt ten minste 15% van het netto factuurbedrag, zulks onverminderd het recht om voor het meerdere schadevergoeding
te eisen.
6. Indien de zaken binnen een maand na de aanbieding ter levering niet door de
wederpartij in ontvangst zijn genomen, is verkoper gerechtigd de overeenkomst
op grond waarvan de levering plaatsvindt, zonder rechterlijke tussenkomst te
ontbinden en de te leveren zaken aan derden te verkopen of terug te nemen.
De hiermee gepaard gaande kosten, gederfde winst en/of eventuele minderopbrengst van de zaken komen voor rekening en risico van de wederpartij.
7. Het risico van verlies, beschadiging dan wel het geheel of gedeeltelijk tenietgaan van de te leveren zaken komt voor rekening van de wederpartij vanaf het
moment van de levering.
8. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn
maar zijn indicatief van aard, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
Bij niet tijdige levering dient de wederpartij de verkoper derhalve schriftelijk
in gebreke te stellen.
Artikel 5: Monsters, modellen en voorbeelden
1. Indien door verkoper aan wederpartij een model, staal, monster, tekening, ontwerp of voorbeeld en/of andere gegevens zijn verstrekt, zijn deze slechts verstrekt bij wijze van aanduiding en zijn deze indicatief van aard. De te leveren
zaken kunnen van het model, staal, monster, tekening, ontwerp of voorbeeld
afwijken.
Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
1. De door verkoper geleverde zaken blijven het eigendom van verkoper totdat
de wederpartij alle navolgende verplichtingen uit alle met verkoper gesloten
overeenkomsten is nagekomen:
a. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren
zaak/zaken zelf;
b. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de wederpartij van
(een) koopovereenkomst(en).

2. Door verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of verwerkt.
3. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees
bestaat dat hij zulks niet zal doen is verkoper gerechtigd afgeleverde zaken
waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsrecht rust, bij de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te (doen) halen. De wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een
boete van 10% per dag van het door hem verschuldigde.
4.. Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen (doen) uitoefenen of laten (doen) gelden, is de wederpartij verplicht
verkoper onverwijld op de hoogte te stellen.
5. De wederpartij verplicht zich:
a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontplofﬁngs- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek direct aan verkoper
ter inzage te geven;
b. alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op eerste verzoek van verkoper aan haar te verpanden op de manier die wordt voorgeschreven in art.
3:239 BW;
c. de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het
doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door verkoper geleverde
zaken op eerste verzoek van verkoper aan haar te verpanden op de manier
die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 BW;
d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van verkoper;
e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die verkoper ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking
tot de zaken wil uitvoeren en welke de wederpartij niet onredelijk hinderen
in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 7: Gebreken, klachttermijnen
1. De wederpartij dient de gekochte zaken bij aﬂevering te (laten) onderzoeken.
Hierbij dient de wederpartij in ieder geval na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
a. of de juiste zaken zijn geleverd;
b. of de afgeleverde zaken wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het
overeengekomene;
c. of door het transport schade aan de zaken is ontstaan indien geleverd anders dan af fabriek, ongeladen, onverpakt, waarbij transportschade direct op
de transportbon dient te worden vermeld.
2. Klachten behoren uiterlijk 14 dagen na ontvangst van het verkochte door de
wederpartij schriftelijk bij de verkoper te zijn ingediend, onder nauwkeurige
opgave van de aard der klachten, bij gebreke waarvan de wederpartij wordt
geacht het gekochte onvoorwaardelijk te hebben geaccepteerd. Voor leveringen van meer dan 750 m2 product in een (1) kwaliteit en in een (1) kleur, kan
de wederpartij een reclame indienen binnen een (1) jaar na levering mits hij
de verkoper aannemelijk kan maken dat hij het product niet eerder heeft kunnen inspecteren en mits de zaken niet reeds versneden, verknipt of op enige
andere wijze bewerkt of verwerkt zijn of door de wederpartij zijn gebruikt,
bevuild of beschadigd.
3. Indien de gebreken of tekorten ontoelaatbaar zijn, heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de zaken of aanvulling van het tekort. Verkoper kan
ervoor kiezen om de zaken te vervangen, dan wel de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden tegen (gedeeltelijke) teruggave van de geleverde
zaken en tegen (gedeeltelijke) restitutie van de koopprijs, indien herstel op bezwaren stuit, is zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. De wederpartij
heeft slechts recht op vervanging indien herstel van de zaak niet mogelijk is,
zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper.
4. In geval van klachten dient de wederpartij de zaken ter vrije beschikking van
verkoper te stellen danwel op eerste verzoek aan haar te retourneren.
5. Klachten over de factuur dienen binnen 14 dagen na factuurdatum bij verkoper te worden ingediend, bij gebreke waarvan de factuur geacht wordt te zijn
goedgekeurd.
6. Geringe afwijkingen in kwaliteit, afmetingen, kleuren, ﬁnish, shading en omlopen van de pool, welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of welke
volgens de handelsuance algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond
opleveren voor reclame.
7. Reclames geven de wederpartij geen recht om betaling op te schorten, terwijl
compensatie uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
Artikel 8: Garantie
1. Verkoper garandeert dat de door haar geleverde zaken vrij zijn van materiaalen fabricagefouten gedurende een periode van zes maanden na levering. Elke
aansprakelijkheid voor nadien gebleken optredende gebreken is uitgesloten.
2. Gebreken die geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van een door de wederpartij voorgeschreven wijze van verwerken, of van een door de wederpartij
voorgeschreven constructie of fabricage dan wel geheel of gedeeltelijk veroorzaakt zijn door een door de wederpartij voorgeschreven toeleverancier,
adviseur, onderaannemer of hulppersoon, vallen niet onder de garantie.
3. Niet onder de garantie vallen gebreken die geheel dan wel gedeeltelijk zijn
terug te voeren op:
a. onjuiste behandeling, ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid
door de wederpartij;
b. veranderingen die de wederpartij, opvolgend koper(s) in de bedrijfskolom, consument of derden aan het geleverde hebben aangebracht daaronder mede
verstaan het versnijden, verknippen, be- of verwerken van het geleverde;
c. onoordeelkundige opslag door de wederpartij waardoor het geleverde
blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, hoge en lage
temperaturen dan wel te langdurige opslag;
d. slijtage welke buitensporig is gezien het gebruik dat voor verkoper voorzienbaar van het geleverde wordt gemaakt;
e. gebruik, be- of verwerking van het geleverde anders dan overeenkomstig de
bij het geleverde verstrekte richtlijnen en speciﬁcaties of anders dan overeenkomstig het doel waarvoor de zaken geleverd zijn.
4. Aanduidingen van kwaliteit, structuur, afmeting, kleur, ﬁnish worden slechts
bij benadering opgegeven en zijn uitsluitend indicatief van aard. Afwijkingen,

gebaseerd op deze indicaties zijn niet zodanig van aard dat daardoor sprake is
van non-conformiteit, mits deze afwijzingen technisch niet te voorkomen zijn
en/of gebruikelijk en aanvaardbaar binnen de branche.

kan voldoen is zij 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 afzonderlijk contract.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. Voor gebreken in geleverde zaken geldt hetgeen hierover is voorgeschreven
in artikel 7 en artikel 8 van deze voorwaarden. Een eventuele aansprakelijkheid
van verkoper wordt door enige bepalingen in artikel 7 en 8 beperkt.
2. Verkoper is jegens de wederpartij uitsluitend op de navolgende wijze aansprakelijk:
a. Indien zaken materiaal-, fabricage- of andere fouten of tekorten vertonen
die buiten de gebruikelijke tolerantie zoals genoemd in artikel 4.3 en 7.6
vallen, en aansprakelijkheid van verkoper voor deze fouten of tekorten niet
is uitgesloten, dan heeft de wederpartij uitsluitend recht op herstel van de
zaak of aanvulling van het tekort. Verkoper kan er voor kiezen om de zaak
te vervangen indien herstel op bezwaren stuit of niet mogelijk is, dan wel
de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden tegen (gedeeltelijke)
teruggave van de geleverde zaken en tegen (gedeeltelijke) restitutie van de
koopprijs, indien herstel en/of vervanging op bezwaren stuit of niet mogelijk zijn, zulks uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Indien de wederpartij
herstel of vervanging van fouten of tekorten wenst en aansprakelijkheid
van verkoper niet is uitgesloten, dan dient de wederpartij de te herstellen
of vervangen zaken ter vrije beschikking van verkoper te stellen, onverminderd het recht van verkoper zich te beroepen op de hierboven in dit artikel
staande bepalingen. De wederpartij kan de zaken slechts retour zenden na
schriftelijke toestemming van verkoper. Indien de wederpartij in strijd met
vorengaande de zaken retour zendt, worden de goederen voor rekening en
risico van verkoper ter beschikking van de wederpartij gehouden, zonder
dat hiermee aansprakelijkheid wordt erkend.
b. Elke aansprakelijkheid van verkoper is in ieder geval beperkt tot een bedrag
waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van verkoper in voorkomend
geval aanspraak op uitkering geeft. Indien de aansprakelijkheidsverzekering
van verkoper in enig geval geen aanspraak op uitkering geeft, is de aansprakelijkheid van verkoper terzake in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde
betreffende de overeengekomen verkoop en/of levering door verkoper.
c. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige of alle indirecte kosten en indirecte schade en/of gevolgschade, op enigerlei wijze verband houdende met,
dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de
overeenkomst.
d. Verkoper is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.
e. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het
gevolg is van opzet of grove schuld van verkoper of haar ondergeschikten.

Artikel 12: Betaling
1. Alle betalingen dienen te geschieden volgens de tussen partijen overeengekomen wijze van betaling, in de overeengekomen valuta en binnen de overeengekomen termijnen. Indien betaling door middel van een letter of credit (l/
c) is overeengekomen, dient dit een onherroepelijk geconﬁrmeerde l/c te zijn
die de gehele contractsprijs dekt en dient deze door de wederpartij geopend
te worden bij een toonaangevende bank binnen de vervaldatum van de door
verkoper gemaakte offerte. Conﬁrmatie dient te geschieden door een door
verkoper geaccepteerde bank. De i/c zal onderworpen zijn aan de “Uniform
Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision”, ICC publicatie
nr. 500. Indien en voorzover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn
overeengekomen, dienen betalingen te geschieden in Euro’s bij een door verkoper aangegeven bank en geldt een betalingstermijn van 30 dagen.
2. Na het verstrijken van de geldende betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist. De wederpartij is vanaf het
moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van de wettelijke rente plus 2%.
3. Indien en voor zover de wederpartij met de betaling in gebreke is, alsmede in
geval van faillissement, aanvrage van surséance van betaling en stillegging of
liquidatie van haar onderneming, is al hetgeen verkoper van de wederpartij te
vorderen heeft onmiddellijk opeisbaar.
4. Betaling dient plaats te vinden zonder dat de wederpartij de bevoegdheid
heeft enige korting op de betaling toe te passen, de betaling op te schorten of
de betaling te verrekenen met een vordering op de verkoper.
5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats
van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
6. Is de wederpartij in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer
van haar verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij is aan incassokosten 15% over de hoofdsom verschuldigd.
7. Indien verkoper aantoont hogere incassokosten te hebben gemaakt dan de
hierboven genoemde kosten, welke kosten redelijkerwijs noodzakelijk waren,
dan komen ook deze hogere kosten voor rekening van de wederpartij.

Artikel 10: (Intellectuele) eigendomsrechten
1. Tekeningen, modellen, stalen, fotograﬁsche opnamen, monsters, ontwerpen,
dessins, kleuren, sjablonen, materialen en/of andere voorbeelden worden en
blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, eigendom van verkoper,
ook indien de wederpartij hiervoor kosten in rekening zijn gebracht en deze
kunnen zonder schriftelijke toestemming van verkoper niet door de wederpartij aan derden ter beschikking, ter inzage worden gegeven, gekopieerd of
gebruikt worden, of mededelingen over worden gedaan. Zij dienen op eerste
verzoek van verkoper terstond aan haar te worden teruggegeven. De betreffende intellectuele eigendomsrechten komen onverminderd aan verkoper
toe.
2. De wederpartij staat ervoor in jegens verkoper dat door uitvoering van de
opdracht geen inbreuk op rechten van industriële of intellectuele eigendom
van derden wordt gemaakt. De wederpartij vrijwaart verkoper terzake van
aanspraken van derden uit dien hoofde.
Artikel 11: Overmacht
1. Tekortkomingen van verkoper in de uitvoering van de overeenkomst worden
beschouwd als overmacht en kunnen niet aan haar worden toegerekend indien zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
2. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan verkoper zijn toe te
rekenen.
3. Onder oorzaken die verkoper niet kunnen worden toegerekend worden onder andere begrepen:
a. elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van verkoper of in de onderneming van een derde van wie de
verkoper zaken of diensten betrekt;
b. een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot
stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
c. voor verkoper niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan verkoper afhankelijk is en algemene vervoersproblemen;
d. de omstandigheid dat verkoper een prestatie die van belang is in verband
met de door haar zelf te leveren prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk
geleverd krijgt;
e. brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en
oorlogsdreiging, terrorisme en terrorismedreiging, besmettelijke ziekten,
overheidsmaatregelen, oproer, molest;
f. maatregelen van buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de
overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten
van de overeenkomst te voorzien was.
4. Indien een van de hierboven genoemde omstandigheden zich voordoet doet
verkoper hiervan mededeling aan de wederpartij. Tijdens overmacht worden leverings- en andere verplichtingen van verkoper opgeschort. Indien de
periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verkoper niet mogelijk is langer duurt dan 14 dagen dan zijn beide partijen bevoegd
de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat
er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
5. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper haar
verbintenis had moeten nakomen.
6. Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen

Artikel 13: Beëindiging van de overeenkomst
1. De vorderingen van verkoper op de wederpartij zijn onmiddellijk en zonder
dat enige ingebrekestelling vereist is, opeisbaar indien:
a. na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat de wederpartij
niet aan haar verplichtingen zal voldoen;
b. verkoper de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft
zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid binnen redelijke
termijn uitblijft danwel onvoldoende is.
In de hierboven genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van verkoper
schadevergoeding te vorderen.]
2. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of
materiaal waarvan verkoper zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van
de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig
kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer
kan worden gevergd, is verkoper bevoegd de overeenkomst te ontbinden,
zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
Artikel 14: Vrijwaring
1. De wederpartij vrijwaart verkoper terzake van aanspraken van derden met
betrekking tot schade ontstaan in verband met de uitvoering van de overeenkomst, voorzover de betreffende aanspraken zouden zijn beperkt/uitgesloten
indien verkoper zich tegenover die derden op de beperking/uitsluiting van
aansprakelijkheid ingevolge deze voorwaarden zou kunnen beroepen.
2. Onder derden als bedoeld in lid 1 worden mede begrepen personeel in dienst
van de wederpartij en andere (rechts)personen waarvan wederpartij bij de
uitoefening van zijn werkzaamheden gebruik maakt.
3. De wederpartij is gehouden, indien hij door derden wordt aangesproken
terzake van schade waarvoor de wederpartij en/of derde(n) mogelijkerwijs
verkoper (mede) aansprakelijk zal/zullen stellen, verkoper daarvan binnen 8
dagen schriftelijk op de hoogte te stellen. Het regelen van de schade in een
dergelijk geval door de wederpartij zal slechts plaatsvinden in overleg met
verkoper (die hiermee geen aansprakelijkheid erkent) op straffe van verval
van de aanspraken van de wederpartij jegens verkoper.
Artikel 15: Toepasselijk recht en forumkeuze
1. Op alle overeenkomsten tussen verkoper en de wederpartij is het Nederlands
recht van toepassing. De toepasselijkheid van de bepalingen uit het Weens
Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Alle geschillen welke voortkomen uit de overeenkomsten tussen verkoper en
de wederpartij worden in eerste instantie beslecht door de daartoe bevoegde
rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch te Nederland.
Artikel 16: Wijziging van deze voorwaarden
1. Verkoper kan deze voorwaarden wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zijn
van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen verkoper en
de wederpartij die gedaan respectievelijk gesloten worden na de dag waarop
de gewijzigde voorwaarden door verkoper gedeponeerd zijn bij de Kamer van
Koophandel.
Artikel 17: Vertaling van deze voorwaarden
1. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Oost Brabant te Eindhoven. Indien de tekst van een vertaling van
de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden op enige wijze strijdig is met
de Nederlandstalige tekst van deze voorwaarden, dan prevaleert de Nederlandstalige tekst.

