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Algemeen 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van goederen en diensten van 

Vandersanden Nederland B.V. (hierna te noemen: verkoper) tegenover diens wederpartij (hierna te noemen: koper). Afwijken van de algemene 
voorwaarden is slechts mogelijk indien verkoper en koper dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeen zijn gekomen. 

2. De algemene voorwaarden van koper en de toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van koper worden 
uitdrukkelijk door verkoper van de hand gewezen.  

 
3. Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan 

blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling 
overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van de aangetaste bepaling. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en 
de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen. 

4. Verkoper is gerechtigd om onderhavige algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien hij dit noodzakelijk acht. Verkoper zal koper steeds op 
de hoogte stellen van eventuele wijzigingen. Indien de koper een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, 
en de wijziging tot gevolg heeft dat aan de koper een prestatie wordt verschaft die wezenlijk van de oorspronkelijke prestatie afwijkt, heeft deze 
koper de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden per de datum dat de gewijzigde voorwaarde in werking is getreden.  

Aanbiedingen en orderbevestigingen 
5. Alle aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend en niet bindend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld.  

 
6. Verkoper kan niet aan zijn aanbieding worden gehouden indien koper redelijkerwijs kan begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel 

daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 

7. Aanbiedingen zijn gebaseerd op de informatie die verkoper daarvoor van koper heeft ontvangen. De in aanbiedingen opgenomen levertijden,  
tekeningen, maten en andere inhoudelijke informatie zijn steeds bij benadering, gebaseerd op de door koper verstrekte informatie waarbij is 
uitgegaan van een normale uitvoering van de overeenkomst door verkoper.  

8. De overeenkomst komt eerst tot stand door schriftelijke orderbevestiging van de verkoper of (begin van) feitelijke uitvoering door de verkoper of 
een (andere) al of niet stilzwijgende aanvaarding door verkoper van de order. Indien niet binnen 8 werkdagen de juistheid van de inhoud van een 
schriftelijke bevestiging van verkoper wordt weersproken, zijn partijen daaraan gebonden. 

Annuleringen en wijzigingen 
9.   Voor het standaardassortiment geldt dat indien koper de order geheel of gedeeltelijk annuleert of de afname niet of niet tijdig nakomt, koper een 

bedrag ter waarde van 15% van de overeengekomen verkoopprijs per 1.000 stuks die door koper worden geannuleerd of niet worden afgenomen 
aan verkoper verschuldigd is. Dit bedrag is koper verschuldigd zonder dat enige ingebrekestelling is vereist en ongeacht of verkoper ook 
daadwerkelijk ten gevolge van die annulering c.q. het niet-afnemen schade lijdt.  
 

10.   Het bovenstaande is niet van toepassing indien de annulering of het niet- afnemen niet meer betreft dan 10% van het totaal waarop de order 
betrekking  heeft. Betreft de annulering of het niet-afnemen meer dan 10% dan is het voorgenoemde bedrag verschuldigd over alle geannuleerde of 
niet-afgenomen stenen. 

 
11. Ter zake van reeds geleverde stenen kan nimmer annulering plaatsvinden.  

 
12. Koper is gehouden aan verkoper de schade te vergoeden welke verkoper ten gevolge van de annulering of ten gevolge  van het niet-afnemen lijdt 

voor zover deze schade het bedrag dat koper op grond van artikel 9 verschuldigd is te boven gaat. Het in dit artikel bepaalde laat onverlet het recht 
van verkoper om in plaats van het hiervoor genoemde bedrag nakoming met eventuele schadevergoeding te vorderen.  

 
13. Voor speciaal op bestelling geproduceerde artikelen geldt een expliciete afnameverplichting en het annuleren van dergelijke orders is niet mogelijk. 

Indien koper nalaat om binnen de op grond van artikel 20 toepasselijke termijn, de stenen op te halen c.q. af te nemen, dan heeft verkoper het recht 
om 3 maanden na verloop van die termijn de stenen te vernietigen, onverminderd het recht van verkoper om de overeenkomst eerder te ontbinden 
en aanspraak te maken op schadevergoeding. Een dergelijke vernietiging geeft de koper geen recht op restitutie van de al betaalde koopsom en doet 
niets af aan de verplichting van koper om de nog openstaande koopprijs of in geval van ontbinding de volledige schade te voldoen. Koper wordt in 
dat geval op geen enkele wijze gecompenseerd.  

 
14. Koper is gehouden aan verkoper de schade te vergoeden welke verkoper ten gevolge van de annulering of ten gevolge van het niet-afnemen lijdt bij 

een speciaal op bestelling geproduceerd artikel. 

15. Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk te worden overeengekomen, waarbij de schriftelijke bevestiging door verkoper aan koper 
bepalend is voor de inhoud van de overeenkomst. Verkoper is bevoegd om in geval van wijzigingen in de overeenkomst (van welke aard dan ook) 
de hogere kosten die gemoeid zijn met deze wijzigingen bij koper in rekening te brengen. 
 

Leveringen 
16. Alle door verkoper vermelde uitvoerings- en leveringstermijnen zijn te allen tijde indicatieve, niet-fatale termijnen. Indien en voor zover verkoper niet 

in staat is om binnen die termijn te leveren, zal zo spoedig mogelijk in overleg met koper een nieuwe leveringstermijn overeen worden gekomen. 
Uitgestelde levering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van de verkoper. Tevens is het koper niet toegestaan om in geval van een 
overschrijding van een leveringstermijn enige verplichting jegens verkoper op te schorten of niet na te komen.  

 
17. Levering vindt in beginsel Free Carrier (FCA) plaats, tenzij partijen anders overeen zijn gekomen. Bij levering Free Carrier (FCA) wordt het transport 

verzorgd door koper, tenzij partijen overeenkomen dat verkoper voor rekening en risico van koper het transport verzorgt. Tenzij partijen schriftelijk 
anders overeen zijn gekomen, is koper is gehouden om de goederen binnen de toepasselijke termijn van artikel 20 door een transporteur te laten 
afhalen. Indien partijen overeenkomen dat verkoper het transport verzorgt dan kan verkoper de kosten van een eventueel door hem afgesloten 
transportverzekering ten laste van koper brengen. 

 
18. In de situatie dat partijen overeenkomen dat verkoper het transport verzorgt (DAP) dan is koper verantwoordelijk voor de ontvangst en lossing van 

de goederen. Dit betekent dat koper zorg draagt voor de aanwezigheid van personeel dan wel derden en/of hulpzaken op het overeengekomen 
tijdstip en op de overeengekomen plaats teneinde een deugdelijke levering mogelijk te maken. Schade die voortkomt uit het niet nakomen van 
bovenstaande verplichting komt voor rekening van koper.  

 
 
 



 
19. Bij levering “franco werk” (DPU) “franco plaats van bestemming” (DPU) gaat het risico van de door verkoper te leveren goederen over op koper op 

het moment van levering aan de vervoerder van verkoper. In dat geval is in de prijs begrepen het vervoer van de goederen naar de plaats van 
lossing mits deze aan de verharde weg is gelegen of met volle vracht normaal door het gebezigde vervoermiddel is te bereiken. 
Lossing geschiedt alsdan steeds naast het voertuig of vaartuig op de, met inachtneming van het voorgaande, door koper aangegeven plaats. Artikel 
18 van deze voorwaarden is in het geval van bovenstaande levering van overeenkomstige toepassing.  

 
Afname 
20. Koper is verplicht het gekochte af te nemen binnen de daartoe in de overeenkomst opgenomen leverings- en/of afroeptermijn(en). Indien geen 

leveringstermijn is bepaald of indien is bepaald dat de levering zal geschieden op afroep zonder dat ten aanzien van die afroep termijnen zijn 
gesteld, dient afname te geschieden binnen 3 maanden na de datum waarop ingevolge artikel 8 de overeenkomst tot stand is gekomen. Indien de 
koper het gekochte niet tijdig heeft afgenomen, zal verkoper aan koper een schriftelijke waarschuwing verzenden en zal koper na afloop van 3 
werkdagen na die schriftelijke waarschuwing in verzuim zijn door het enkele verloop van die termijn zonder dat enige (verdere) ingebrekestelling zal 
zijn vereist. Verkoper is dan gerechtigd het verkochte voor rekening en risico van de koper op te slaan of opgeslagen te houden en de kosten 
hieraan verbonden aan de koper in rekening te brengen. De koper kan in dat geval de betaling niet weigeren wegens het feit dat de levering niet 
heeft plaatsgevonden. Verkoper heeft naast de andere rechten welke alsdan krachtens de wet en krachtens deze algemene voorwaarden – in het 
bijzonder ook krachtens artikel 9 tot en met 14 – voor hem uit het verzuim van de koper voortvloeien het om zonder enige rechterlijke tussenkomst 
de overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een eenvoudige mededeling te ontbinden. 

 
Hoedanigheid en keuring 
21. Koper is gerechtigd en gehouden om de geleverde zaken onverwijld te inspecteren. Een bij de levering van de goederen verstrekte vrachtbrief, 

afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van de geleverde goederen juist weer te geven, tenzij koper zijn bezwaar 
daartegen terstond na ontvangst van de stenen schriftelijk aan verkoper meldt. 
 

22. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zal zijn, geldt dat monster ter vaststelling van 
de doorsnee hoedanigheid van de stenen. Een in verband met de verkoop door verkoper afgegeven of door koper ontvangen type steen geldt 
slechts dan als monster indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

 
23. Koper is gerechtigd vóór de levering op zijn kosten de goederen te laten keuren. Indien koper om die keuring heeft verzocht, is  verkoper verplicht 

tijdig vóór de verlading aan koper kennis te geven van de tijd en de plaats waarop de keuring kan geschieden. Is verkoper deze verplichting niet 
nagekomen dan is koper bevoegd zijn bezwaren met betrekking tot de geleverde goederen nog te melden zodra mogelijk doch uiterlijk binnen 8 
dagen na de levering van de goederen, op straffe van verval van alle rechten. 

 
24. Indien de koper een keuring heeft achterwege gelaten c.q. na een keuring en vóór de levering geen bezwaren met betrekking tot de hoedanigheid 

van de te leveren goederen heeft laten blijken, heeft koper geen enkel recht meer te reclameren ter zake de geleverde goederen. Indien na de 
keuring nog gebreken in de goederen blijken die bij een in de branche normale en gebruikelijke keuring niet konden worden ontdekt, kan koper 
mits zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 8 dagen na de levering nog van zijn bezwaren doen blijken, op straffe van verval van alle rechten.  

 
25. Het is eigen aan het materiaal van grofkeramische producten dat zij kunnen verschillen in kleur en structuur. Dit betekent dat een verschil in kleur 

dan wel structuur niet kan worden aangemerkt als gebrek in het product. Geringe beschadigingen die de gebruiksmogelijkheid van de producten 
niet wezenlijk beïnvloeden kunnen evenmin als gebrek in het product worden aangemerkt. Verkoper is nimmer aansprakelijk en/of aan te spreken 
op verschil in kleur dan wel structuur en geringe beschadigingen.  

 
 

Reclame en aansprakelijkheid 
26. Op straffe van verval van het recht van koper tot reclameren, dienen alle reclames schriftelijk te geschieden binnen de termijnen in deze  

algemene voorwaarden bepaald. Voor zover  in deze algemene voorwaarden geen kortere termijn is gesteld of in redelijkheid deze kortere 
termijn van koper niet gevergd kan worden, dient een reclame in elk geval te geschieden uiterlijk binnen 8 dagen nadat gebreken in de levering 
ter kennis van koper zijn gekomen of koper met die gebreken redelijkerwijs bekend had moeten zijn, onverminderd overigens het bepaalde in 
artikel 28. Elke reclame dient schriftelijk te geschieden onder nauwkeurige opgave van de aard van de klachten. 
 

27. Behoudens in geval van schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van verkoper, is verkoper niet aansprakelijk voor enige schade die koper zal 
lijden.  

 
28. Elk recht van koper om te reclameren bij zichtbare gebreken ter zake de geleverde goederen vervalt in ieder geval zodra de goederen zijn 

verwerkt, bewerkt dan wel verkocht. 
 
29. Indien een klacht gegrond is en koper binnen de daarvoor geldende termijn volgens de onderhavige algemene voorwaarden heeft geklaagd, kan 

verkoper naar haar eigen keuze de geleverde zaken (voor zover mogelijk) binnen redelijke termijn herstellen of opnieuw leveren.  
 

30. Het indienen van een klacht geeft koper geen recht om zijn betaling op te schorten.  
 

31. In geval van enige aansprakelijkheid, is verkoper uitsluitend aansprakelijk voor schade bestaande uit herstel- en/of vervangingskosten  of indien niet 
mogelijk, reductie van de koopprijs van de geleverde goederen. Verkoper is hoe dan ook nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirecte 
schade, alsmede bedrijfsschade, stagnatie-schade, vertraging in de bouw, verlies van orders en klanten, winstderving, gemiste besparingen en 
bewerkingskosten, ongeacht of deze schade wordt aangemerkt als directe of indirecte schade.  

 
32. De aansprakelijkheid van verkoper, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de geleverde goederen waarop de door 

verkoper gegrond bevonden klachten betrekking hebben dan wel tot ruil van die goederen door soortgelijke goederen dan wel tot een reductie op de 
koopprijs van die goederen, een en ander naar keuze van verkoper. Indien verkoper overgaat tot ruil van de goederen zijn de daarmee gepaard 
gaande transportkosten voor rekening van verkoper. Indien verkoper overgaat tot reductie op de koopprijs zal die reductie bestaan uit dat deel van 
de koopprijs dat is toe te rekenen aan de gebrekkige goederen c.q. aan de omvang van het gebrek aan de goederen. Indien het gebrek van dien 
aard is dat koper de goederen niet meer kan gebruiken en koper zich alsdan wil ontdoen van de gebrekkige goederen staan deze ter beschikking van 
verkoper die alsdan voor eigen rekening die goederen zal verwijderen. Verkoper zal, voor zover dat redelijk is, alsdan ook een reductie geven ter 
zake de vervoerskosten die zijn toe te rekenen aan die gebrekkige en niet meer te gebruiken goederen. Alle verdergaande aanspraken van welke 
aard en van wie dan ook zijn uitgesloten.  
 

33. Indien en voor zover een door verkoper ter zake de schade gesloten aansprakelijkheidsverzekering uit te keren bedrag lager is dan het maximale 
schadebedrag voortvloeiend uit artikel 32 van de onderhavige algemene voorwaarden, is de aansprakelijkheid van verkoper in alle gevallen beperkt 
tot dit bedrag dat krachtens de aansprakelijkheidsverzekering voor het desbetreffende voorval wordt uitgekeerd.  

 
34. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige schade indien hij het product heeft geleverd overeenkomstig de gegevens die afkomstig zijn van koper. 

Hiermee wordt specifiek de informatie bedoeld zoals aangegeven in artikel 7 van de onderhavige algemene voorwaarden. Koper vrijwaart verkoper 
voor schade die het gevolg is van onjuist of onvolledig verstrekte gegevens. 

 
35. Koper dient uiterlijk binnen 1 jaar nadat de schade of gebrek is ontdekt, dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt een eventuele aanspraak 

in rechte aanhangig te maken. Verzuim van de voornoemde termijn in acht te nemen leidt tot verval van iedere aanspraak van koper.  
 



36. Koper vrijwaart verkoper uitdrukkelijke voor alle aanspraken, vorderingen, rechten en rechtsvorderingen van derden. Koper zal verkoper 
dienaangaande ter zake volledig schadeloos stellen.  

 
Prijzen 
37. De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de kostencomponenten die op de datum van de offerte gelden. Alle na de offerte en/of 

tijdens de duur van de uitvoering van de overeenkomst optredende verhogingen in de kostencomponenten, onverschillig van welke aard, worden 
door verkoper aan koper doorberekend in de prijs voor die delen van de overeenkomst die, ten tijde van de verhogingen, nog niet zijn uitgevoerd.  
Onder voornoemde kostencomponenten dient in ieder geval (doch niet uitsluitend) te worden begrepen: de kosten voor (transport van) grondstoffen, de kosten van 
nutsvoorzieningen (gas, water, elektra en internet) en eventuele import-, exportheffingen en belastingen. 
 

 
38. De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in euro’s en exclusief BTW. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn overige, ingevolge de 

wet, verschuldigde belastingen, heffingen en rechten, verpakkings-, verladings-, vervoers- en verzekeringskosten niet in de prijs inbegrepen.  
 

Betaling en zekerheid 
39. Betalingen dienen te geschieden binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum, zonder korting, opschorting of verrekening uit welke hoofde dan ook. 

Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het verschuldigde bedrag op de rekening van verkoper is bijgeschreven. Binnenkomende 
betalingen strekken tot voldoening vooreerst van renten en kosten en vervolgens van de oudste openstaande hoofdsom(men), zelfs al verklaart 
koper te dien aanzien anders. 
 
 

40. Indien het factuurbedrag niet op de vervaldag is voldaan, is koper van rechtswege jegens verkoper in verzuim zonder dat enige aanmaning of 
ingebrekestelling zal zijn vereist. Koper is alsdan vanaf de vervaldag een rente van 1,25% per maand verschuldigd, waarbij elke begonnen maand 
als volledige maand wordt beschouwd, onverminderd het recht van verkoper om aanspraak te maken op betaling van eventuele hogere schade die 
zij heeft geleden 
 

41. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten die verkoper redelijkerwijs dient te maken voor invordering van betalingen of nakoming van 
verplichtingen door de koper, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand van verkoper, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor 
rekening van de koper.  De vergoeding voor door verkoper gemaakte buitengerechtelijke kosten bedraagt in alle gevallen een gefixeerde minimum 
vergoeding ter hoogte 10% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 200,--.  
 

42. Verkoper is gedurende de looptijd van de overeenkomst te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of zekerheid voor de betaling te verlangen. 
 

43. Alle vorderingen van verkoper jegens koper zijn ineens en dadelijk opeisbaar:  
  - indien koper niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens verkoper voldoet;  

- indien koper weigert aan het verlangen van de verkoper als bedoeld in artikel 41 te voldoen;  
- indien het faillissement van koper wordt aangevraagd of indien koper surséance van betaling aanvraagt;  
- indien op enig vermogensbestanddeel van koper beslag wordt gelegd;  
- indien koper zijn onderneming verkoopt of liquideert. 

 
44. In de gevallen als omschreven in artikel 42 heeft verkoper naast de andere rechten welke de wet en de overeenkomst – waaronder ook te verstaan 

de onderhavige algemene voorwaarden hem toekennen het recht hetzij zijn verplichtingen op te schorten hetzij de overeenkomst door een 
eenvoudige mededeling geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, onverminderd 
het recht van verkoper om naast of in plaats van de opschorting of ontbinding schadevergoeding te vorderen. 

 
Eigendomsvoorbehoud 
45. De levering van de goederen door verkoper geschiedt onder eigendomsvoorbehoud. Dit voorbehoud geldt ter zake van vorderingen tot betaling van 

alle door verkoper aan koper krachtens enige overeenkomst geleverde of te leveren goederen en verrichte of te verrichten diensten en 
werkzaamheden alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten van koper in de nakoming van deze overeenkomst(en), waaronder 
dus ook te verstaan de onderhavige algemene voorwaarden.  

46. De koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van 
verkoper te bewaren.  
 

47. De goederen van verkoper kunnen niet worden verpand of op enige andere wijze tot zekerheid ten behoeve van derden worden gesteld, althans 
is het verboden om dat te doen, waarbij partijen uitdrukkelijk overeenkomen dat dit goederenrechtelijke werking heeft. Evenmin is het toegestaan 
om die goederen op enigerlei wijze aan derden ter beschikking te stellen. De koper mag alleen de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde 
zaken in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf aan derden verkopen en leveren, indien koper tevens een even verstrekkend 
eigendomsvoorbehoud bedingt als in deze algemene voorwaarden, zonder dat deze derde een vervreemdingsbevoegdheid heeft zoals aan koper 
is toegekend. Onder normale bedrijfsuitoefening wordt in elk geval niet verstaan het verschaffen van zekerheid aan derden en evenmin 
vervreemding in het kader van de gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van de koper. 

48. Bij verkoop of verwerking van de goederen wordt de koopprijs direct ten volle opeisbaar. Bij doorverkoop van de goederen aan een derde verkrijgt 
verkoper op de vordering(en) van koper op die derde direct een bezitloos pandrecht. Dat pandrecht wordt hier bij voorbaat gevestigd en verkoper is 
gerechtigd de derde partij daarvan in kennis te stellen en betaling van het verpande te vorderen. 

49. Op het moment dat de goederen worden verwerkt, gemengd of bewerkt dan verkrijgt verkoper waar mogelijk het recht van mede-eigendom op de 
zaak of zaken waarin de goederen zijn opgenomen, of de verkoper krijgt van rechtswege een pandrecht op een aandeel in de zaak waarin de 
goederen zijn opgegaan, zulks voor een waarde of waarde-deel gelijk aan de vordering verkoper.  

50. Bij verkoop en/of levering door koper aan derden in het kader van de uitoefening van zijn normale bedrijf, alsmede bij overtreding van een van de 
bepalingen in de artikelen omtrent het eigendomsvoorbehoud wordt de koopprijs, ongeacht andersluidend beding, terstond ten volle opeisbaar.  

51. In alle gevallen als bedoeld in artikel 42 is verkoper gerechtigd de goederen ten aanzien van welke het eigendomsvoorbehoud geldt, terug te nemen. 
Voor zoveel nodig wordt verkoper geacht door koper onherroepelijk gemachtigd te zijn deze goederen weg te (doen) halen daar waar deze zich 
bevinden. Verrekening zal plaatsvinden conform artikel 9 en 13. Dit alles onverminderd het recht van verkoper om hogere schade te vorderen. 
 

52. Koper geeft verkoper, dan wel door verkoper aangewezen derden, toestemming haar bedrijfsterreinen, magazijnen, fabriekshallen etc., met dat doel 
te betreden. Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte goederen verdergaande mogelijkheden kent tot het voorbehouden van 
de eigendom dan hierboven is bepaald, geldt tussen partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht worden ten behoeve van verkoper te 
zijn bedongen met dien verstande dat wanneer objectief niet is vast te stellen op welke verdergaande regels deze bepaling betrekking heeft, het 
hierboven bepaalde betreffende het eigendomsvoorbehoud blijft gelden. 

 
53. Indien verkoper overeenkomstig artikel 45 goederen heeft teruggenomen, wordt koper gecrediteerd voor de door verkoper vast te stellen waarde 

van de teruggenomen goederen op het moment van terugneming, te verminderen met de kosten aan het terugnemen verbonden. 
 



Beëindiging overeenkomst 
54. Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te beëindigen, indien:  

- de koper de verplichtingen met betrekking tot de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;  
- na het sluiten van de overeenkomst de verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de koper de 

verplichtingen niet zal nakomen; 
- indien de koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de 

overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; 
- indien niet langer van verkoper kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijke condities zal nakomen.  

 
55. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de koper, van schuldsanering of 

een andere omstandigheid waardoor de koper niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het verkoper vrij om de overeenkomst 
terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of 
schadeloosstelling.  

 
56. Indien de overeenkomst wordt beëindigd of geannuleerd is de vordering van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.  

 
Overmacht 
57. Indien verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal hij het recht hebben de levertijd te verlengen met 

de duur van de overmacht dan wel de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot het betalen 
van enige schadevergoeding. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, uitval van machines 
en/of gereedschappen, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer van grondstoffen of energie, overheidsmaatregelen, pandemie 
of epidemie en daarmee samenhangende (overheids-) maatregelen en aanbevelingen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het 
voor verkoper redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze  te leveren. 

 

Intellectueel eigendom 
58. Verkoper behoudt zich alle auteursrechten en overige intellectuele eigendomsrechten voor op in het kader van de overeenkomst tussen partijen 

verstrekte of ter inzage gegeven stukken en materialen, zoals adviezen, templates, programmatuur, sheets, geleverde goederen en diensten. De 
hier bedoelde stukken en materialen mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van verkoper worden verveelvoudigd, openbaar 
gemaakt of ter kennis van derden gebracht, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.  
 

Adviezen e.d. 
59. Door of vanwege verkoper gegeven adviezen of gedane voorstellen of aanwijzingen inzake materialen, constructies, uitvoeringen en toepassingen 

zijn steeds vrijblijvend. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die door adviezen of voorstellen of aanwijzingen van 
verkoper mochten ontstaan. 

 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
60. Op elke overeenkomst en alle daaruit tussen partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De 

toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

61. Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten van of met verkoper of de uitvoering daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van 
de rechtbank Gelderland, locatie Arnhem. Hetgeen hiervoor is bepaald laat onverlet dat partijen in gezamenlijk overleg kunnen besluiten om 
geschillen te laten beslechten door middel van mediation, bindend advies of arbitrage.                                               


