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Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Maastricht onder nummer 14600001 

Artikel 1 Definities 
In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
� Verkoper: G. Thiessen Wijnkopers sedert 1740 BV en/of een aan G. Thiessen Wijnkopers sedert 1740 BV 

gelieerde onderneming; 
� Koper: de koper, die een koopovereenkomst inzake wijn en/of gedistilleerde dranken met de verkoper sluit; 
� De contractgoederen: de wijn en/of gedistilleerde dranken en/of emballage en/of hulpmiddelen, die door de 

verkoper aan koper worden verkocht respectievelijk gratis ter beschikking worden gesteld; 
� Werkdagen: alle dagen van de week behalve zaterdagen, zondagen en wettelijk erkende feestdagen; 
� Aan verkoper of koper gelieerde onderneming: een onderneming van een rechtspersoon, waarvan direct of 

indirect meer dan de helft van het gewone aandelenkapitaal wordt gehouden door dezelfde 
houdstervennootschap of die op andere wijze tot hetzelfde concern behoort als verkoper of koper (of een 
andere onderneming van verkoper of koper, als deze een natuurlijk persoon is). 

Artikel 2 Toepassing van deze voorwaarden 
a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met en alle 

rechtsbetrekkingen van welke aard met verkoper . 
 

b. Alle van deze voorwaarden afwijkende en/of aanvullende bedingen zijn alleen van toepassing indien en 
voorzover deze uitdrukkelijk en schriftelijk door verkoper zijn bevestigd en gelden uitsluitend voor de 
overeenkomst waarbij c.q. ten behoeve waarvan zij zijn gemaakt. 
 

c. Afwijkende voorwaarden, waaronder begrepen algemene voorwaarden van koper, worden door verkoper 
uitdrukkelijk verworpen, tenzij schriftelijk door verkoper anders is verklaard. 

Artikel 3 Offertes, aanbiedingen en overeenkomsten 
a. Alle offertes en aanbiedingen van verkoper zijn vrijblijvend. Opdrachten en acceptaties van aanbiedingen of 

offertes door koper gelden als onherroepelijk. 
 
b. Overeenkomsten van koop en verkoop, alsmede alle overige met verkoper te sluiten overeenkomsten komen 

eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de order of opdracht door verkoper dan wel bij gebreke daarvan 
door feitelijke uitvoering door verkoper van de overeenkomst. 

 
c. Eventuele of beweerde onjuistheden in de orderbevestiging dienen binnen 2 werkdagen na de datum van de 

bevestiging door koper schriftelijk aan verkoper te worden bericht, bij gebreke waarvan de orderbevestiging 
geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

 
d. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met zijn personeel binden verkoper niet dan nadat en in zoverre 

hij dit schriftelijk heeft bevestigd. 
 
e. Deze algemene voorwaarden zijn op eventuele wijzigingen van de overeenkomst integraal van toepassing. 

Artikel 4 Conformiteit 
a. Alle opgaven door verkoper van hoeveelheden en/of andere aanduidingen met betrekking tot de 

contractgoederen worden met zoveel mogelijk zorg gedaan. Verkoper kan er echter niet voor instaan dat zich 
ter zake geen afwijkingen zullen voordoen. Koper dient de overeenstemming met door verkoper opgegeven of 
met verkoper overeengekomen hoeveelheden en/of andere aanduidingen bij inontvangstneming van de 
contractgoederen te controleren.  

 
b. Monsters, afbeeldingen, beschrijvingen, catalogi, reclamemateriaal en aanbiedingen binden verkoper niet. 
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c. Koper dient zich er van te vergewissen dat de door hem te bestellen en/of bestelde contractgoederen en de 
daarbij behorende verpakking, etikettering en andere informatie voldoen aan alle in het land van bestemming 
daaraan gestelde voorschriften van overheidswege. Het gebruik van de contractgoederen en de conformiteit met 
de bepalingen van overheidswege is voor risico van de koper. 

Artikel 5 Prijzen en kortingen 
a. De door verkoper gehanteerde prijzen zijn "af verkoper", inclusief accijnzen, in- en uitvoerrechten, andere 

heffingen en verpakkingskosten en exclusief omzetbelasting (maar inclusief omzetbelasting bij verkoop aan 
particulieren). 
 

b. Verkoper behoudt zich ten aanzien van nog niet afgeleverde contractgoederen het recht voor om 
verkoopprijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden te wijzigen in de op de dag van de aflevering geldende 
prijzen, kortingen en/of verkoopvoorwaarden. Koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst, voor 
zover niet reeds feitelijk uitgevoerd, middels een aan verkoper aangetekende brief te ontbinden binnen 8 dagen 
na bekendmaking van de wijziging, tenzij de wijziging in zijn voordeel strekt. 

 
c. Verkoper heeft het recht om de prijzen te verhogen, indien na het aanbod en/of het tot stand komen van een 

overeenkomst kostprijsbepalende factoren waaronder begrepen 
1. vrachttarieven, 
2. referentieprijzen, 
3. valutakoersen, 
4. lonen, 
5. invoerrechten, 
6. accijnzen of 
7. andere heffingen, 
8. belastingen en/of 
9. inkoopprijzen 

Ditzelfde geldt ook in het geval van wettelijke regelingen, die leiden tot voor de branche abnormale risico's. 

Artikel 6 Betaling 
a. Behalve in het geval dat contante betaling of levering onder rembours is bedongen, zal het factuurbedrag van de 

contractgoederen binnen 14 dagen na factuurdatum contant ten kantore van verkoper of op diens aangegeven 
bankrekening moeten zijn geschied. Verkoper heeft te allen tijde het recht gehele of gedeeltelijke 
vooruitbetaling te vorderen en/of anderszins voor betaling zekerheid te verkrijgen. 
 

b. Geschiedt betaling niet binnen deze gestelde termijn, dan is de koper –zonder dat enige aanmaning tot betaling 
is vereist– vanaf de 15e dag na de factuurdatum in wettig verzuim en aan verkoper vanaf die 15e dag een rente 
verschuldigd van 1,5% per maand –te berekenen over het factuurbedrag inclusief omzetbelasting–, waarbij een 
gedeelte van de maand geldt als een volle maand.  
Bij niet-tijdige betaling zijn naast de koopprijs steeds de hieronder vermelde buitengerechtelijke incassokosten 
verschuldigd indien verkoper zijn vordering ter inning uit handen moet geven. 
De buitengerechtelijke incassokosten zijn: 

1. 15% van het aan verkoper verschuldigde indien dit bedrag lager is dan € 1.000 exclusief 
omzetbelasting met een minimum van € 100; 

2. 10% van het verschuldigde over het meerdere dan € 1.000, te rekenen exclusief omzetbelasting. 
Uit het enkele feit dat verkoper de inning van het verschuldigde aan een derde uit handen heeft gegeven, blijkt 
de gehoudenheid tot betaling alsmede de grootte van deze buitengerechtelijke incassokosten. 
 

c. Het door koper verschuldigde bedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar indien zich één of meer van de 
volgende gevallen voordoet: 

1. het faillissement van koper of kopers aanvraag daartoe; 
2. een verzoek van koper tot surséance van betaling; 
3. de wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) op hem van toepassing wordt verklaard;  
4. ondercuratelestelling van koper; 
5. overlijden van koper; 
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6. beslag onder koper; 
7. (een besluit tot) liquidatie dan wel vervreemding van kopers ondernemingen; 
8. koper voldoet niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan één van de verplichtingen die voor hem uit de 

overeenkomst voortvloeien. 
Indien een van bovengenoemde situaties intreedt, is koper gehouden verkoper hiervan onmiddellijk op de 
hoogte te stellen. 
 

d. Door koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter 
afdoening van de verschuldigde rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen die het langst 
openstaan, zelfs al vermeldt koper dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
 

e. Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen. Verkoper is steeds 
bevoegd al hetgeen hij aan koper schuldig is te verrekenen met hetgeen koper en/of aan koper gelieerde 
ondernemingen, al dan niet opeisbaar, onder voorwaarden of tijdsbepaling, aan verkoper schuldig is/zijn. 
 

f. Bij onverschuldigdheid van een deelpost van het factuurbedrag moet koper het verschuldigde gedeelte van het 
factuurbedrag met inachtneming van de overige bepalingen van dit artikel betalen. 

 
g. Verkoper mag orders, die in gedeelten worden uitgevoerd, per deellevering factureren. 

Artikel 7 Levering 
a. Levering geschiedt "af verkoper", tenzij anders is overeengekomen. Voor de betekenis van door verkoper en 

koper gebruikte vervoers- en leveringstermen zijn de dan geldende Incoterms bepalend. 
 

b. Indien is overeengekomen levering "franco koper" gelden de volgende bepalingen: 
1. Verkoper heeft de keuze van het vervoermiddel, waarmee de contract- goederen op het 

afleveradres zullen worden geleverd; 
2. Het risico van de contractgoederen gaat over op het moment, dat zij uit het in b. 1 bedoelde 

vervoermiddel franco zijn geleverd aan koper; 
3. De franco levering van de contractgoederen aan koper geschiedt aan het door koper aangegeven 

afleveradres of tot zover als het in b. bedoelde vervoermiddel naar Nederlands het uitsluitende 
oordeel van de bestuurder ervan kan komen. Weigert koper in het laatstgenoemde geval de 
contractgoederen aldaar in ontvangst te nemen, dan komen de daardoor uit welken hoofde ook 
ontstane kosten voor zijn rekening en gaat desalniettemin het risico op dat ogenblik op hem over; 

4. Franco levering gaat niet verder dan het plaatsen op het losperron of direct over de drempel van 
het overeengekomen afleveradres; 

5. Bij het franco leveren van de contractgoederen zal koper voor zijn rekening hulp bieden bij het 
lossen van de lading (bijvoorbeeld door mechanische hulpmiddelen als vorkheftrucks met 
bestuurders ter beschikking te stellen); 
 

c. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. 
Overschrijding van levertijd verplicht verkoper niet tot enige schadevergoeding en geeft koper niet het recht zijn 
uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Koper is echter 
gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, indien en in zoverre verkoper niet binnen een door koper 
gestelde termijn van tenminste gelijk aan de aanvankelijk opgegeven of overeengekomen levertijd alsnog 
uitvoering aan de opdracht heeft gegeven. Verkoper is in dat geval geen schadevergoeding verschuldigd. 

 
d. De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en 

op tijdige levering van de voor de nakoming van de overeenkomst door verkoper benodigde zaken. Indien ten 
gevolge van een wijziging van werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door verkoper benodigde 
zaken vertraging ontstaat, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd. 

 
e. De levertijd wordt verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van verkoper ontstaat ten gevolge 

van de niet voldoening door koper aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te 
vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst. 
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f. De aflevering van de contractgoederen geschiedt op het moment dat de contractgoederen ten behoeve van 

koper zijn afgezonderd. De contractgoederen zijn voor risico en rekening van koper van de aflevering af, zelfs 
al is de eigendom nog niet overgedragen. 

 
g. Het laden en lossen alsmede het in-, om- en verpakken is voor rekening en risico van koper, ook indien 

verkoper koper daarbij behulpzaam is. 
 
h. Indien koper de contractgoederen niet in ontvangst neemt dan wel deze niet komt/laat afhalen, worden deze 

zolang verkoper zulks wenselijk en/of noodzakelijk acht voor rekening en risico van koper opgeslagen. 
Verkoper heeft in dit geval, alsmede bij iedere andere (toerekenbare) tekortkoming zijdens koper te allen tijde 
de bevoegdheid, ter keuze van verkoper, hetzij nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de 
overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, een en ander onverminderd zijn rechten op vergoeding van de 
geleden schade en de gederfde winst, de kosten van de opslag daaronder begrepen.  

 
i. Verkoper is niet verplicht om een verzoek van koper tot her- of nabezorgen te honoreren. Gaat verkoper daartoe 

toch over, dan zijn de daaraan verbonden kosten voor rekening van koper. 
 
j. Verkoper is bevoegd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van dat gedeelte van 

de overeenkomst dat is uitgevoerd. 
 

 

Artikel 8 Reclames 
a. Verkoper staat in voor de deugdelijkheid van de door hem geleverde contractgoederen in overeenstemming met 

hetgeen koper krachtens de overeenkomst redelijkerwijze mag verwachten. Mochten zich niettemin gebreken 
voordien in de door verkoper geleverde contractgoederen, dan zal verkoper deze gebreken (doen) herstellen, de 
betrokken contractgoederen geheel of gedeeltelijk vervangen dan wel een redelijke prijsreductie toepassen, een 
en ander ter keuze en uitsluitend ter beoordeling van verkoper. Deze garantie geldt gedurende 3 maanden na de 
aflevering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

 
b. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken die optreden in of (mede) het gevolg zijn van : 

(I) het verwerken door koper van de contractgoederen, tenzij verkoper een bepaalde wijze van verwerken 
uitdrukkelijk in zijn documentatie, brochures e.d. vermeldt dan wel zonder enig voorbehoud schriftelijk 
heeft toegestaan; 

(II) het door (personeel van) koper ondeugdelijk of in strijd met door of namens verkoper gegeven instructies 
vervoeren, behandelen, gebruiken, bewerken of opslaan van contractgoederen dan wel door ander dan 
het normale voorziene gebruik; 

 
c. Koper dient de geleverde contractgoederen terstond na ontvangst door of namens hem nauwkeurig te (doen) 

keuren, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of garantie. Een eventuele reclame met betrekking 
tot de hoeveelheid geleverde contractgoederen dient bij inontvangstneming op de vrachtbrief dan wel 
afleverbon te worden aangetekend, bij gebreke waarvan de op de vrachtbrief dan wel afleverbon genoemde 
hoeveelheden dwingend bewijs tegen koper opleveren.  

 
d. Aanspraken uit hoofde van de garantie dienen binnen 8 dagen nadat een gebrek zich voordoet bij aangetekende 

brief aan verkoper te worden gemeld. Bij gebreke van tijdige reclame vervalt elke aanspraak jegens verkoper. 
 
e. Indien koper reclameert, is hij verplicht verkoper in de gelegenheid te stellen de contractgoederen te (doen) 

inspecteren om de tekortkoming vast te stellen. Koper is verplicht om de contractgoederen waarover is 
gereclameerd ter beschikking van verkoper te houden, op straffe van verval van ieder recht op reclame en/of 
garantie. 
Daarbij moet koper nauwkeurig opgave van de aard en de grond van de reclame en van de desbetreffende 
factuur doen. 
 

Digital Conquest
Typewritten Text
k.    Alcoholische dranken kunnen alleen geleverd worden aan mensen met een leeftijd van 18 jaar of ouder.
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f. Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde contractgoederen geven koper geen recht tot 
afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde contractgoederen. 

 
g. Ieder recht op garantie of reclame vervalt, indien koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem 

voortvloeiende verplichting jegens verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt. 
 
h. Reclames geven aan koper niet het recht zijn betalingsverplichting(en) op te schorten. 

 
i. Met betrekking tot reclame wordt elke deellevering als een afzonderlijke levering beschouwd. 

 
j. Retourzending van geleverde goederen, om welke reden dan ook, kan alleen geschieden franco voor risico van 

koper na de schriftelijke toestemming tot retourzending van verkoper. Indien verkoper koper in verband hiermee 
crediteert, zal vijftien procent op het netto factuurbedrag in mindering worden gebracht. Deze retourzending 
moet binnen vijf werkdagen na verkrijging van de toestemming franco aan het adres van de verkoper gebeuren. 
Koper moet voor zorgvuldige verpakking en verzending zorgen. De contractgoederen blijven te allen tijd voor 
rekening en risco van de koper. 

 
k. Na constatering van een tekortkoming in een contractgoed of dienst is koper verplicht om al datgene te doen 

dat schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik, verwerking en/of verhandeling 
daaronder uitdrukkelijk begrepen. 

 
l. Koper dient eventuele of beweerde onjuistheden in facturen van verkoper binnen 5 werkdagen na factuurdatum 

schriftelijk aan verkoper mede te delen, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de factuur te hebben 
goedgekeurd. 

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud 
a. Verkoper behoudt zich de eigendom van de geleverde en de te leveren contractgoederen voor, totdat zijn 

vorderingen ter zake van de geleverde en te leveren contractgoederen geheel door koper zijn voldaan, 
waaronder begrepen de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van een of meer overeenkomsten.  
 

b. Koper mag de contractgoederen niet in eigendom aan derden overdragen anders dan in het kader van de 
normale uitoefening van zijn bedrijf. 
 

c. Koper mag de contractgoederen niet tot meerdere zekerheid aan derden verpanden. 
 

d. Koper moet verkoper meteen telefonisch mededeling doen van aanspraken of pogingen van derden om onder 
verkopers eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen in hun macht te krijgen of daarop beslag te leggen 
en moet dit terstond per e-mail, per telefax of telegram aan verkoper bevestigen. 
 

e. Indien koper in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen, is verkoper gerechtigd de hem 
toebehorende contractgoederen op kosten van koper te (doen) terughalen van de plaats waar zij zich bevinden. 
. 

f. Koper moet op elk door verkoper gewenst ogenblik nadere zekerheid stellen voor de correcte nakoming van 
zijn verplichtingen jegens verkoper. 
 

g. Koper moet voor zijn rekening de onder het eigendomsvoorbehoud vallende contractgoederen naar behoren 
tegen normale bedrijfsrisico's verzekeren. 

 
h. Koper is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde contractgoederen met de nodige zorgvuldigheid 

en als herkenbare eigendom van verkoper te bewaren. 
 
i. Koper komt jegens verkoper geen retentierecht op de door verkoper geleverde contractgoederen toe. 
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Artikel 10 Opslag en bewaring 
a. Desgewenst zorgt verkoper voor opslag en bewaring van wijnen met jaargang die zich daartoe lenen. Opslag en 

bewaring geschiedt voor rekening en risico van de koper, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. 
 

b. Verkoper behoudt zich het recht voor om de opslag en bewaring te allen tijde te beëindigen. Van het 
voornemen tot beëindiging zal verkoper de koper terstond in kennis stellen door middel van een aangetekend 
schrijven en vervolgens zal verkoper de wijnen afleveren aan het laatst bekend adres van de koper. De 
maximale bewaartermijn bedraagt 5 jaar gerekend vanaf het oogstjaar, tenzij in de betreffende aanbieding een 
afwijkende bewaartermijn is genoemd. 
 

c. Bij overschrijding van de aangegeven bewaartermijn is verkoper bevoegd een redelijk bewaarloon per fles per 
jaar in rekening te brengen. 
 

d. Indien de koper de wijnen niet binnen 3 maanden na datum van voormeld aangetekend schrijven afneemt, is 
verkoper gerechtigd de bewuste wijnen te ruimen, zonder dat de koper enig recht op vergoeding kan doen 
gelden. 

Artikel 11 Recht van reclame 
a. Indien koper zijn betalingsverplichtingen niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt is verkoper bevoegd om 

binnen 6 weken na het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel binnen 60 dagen nadat de contractgoederen 
door of namens koper zijn opgeslagen, de geleverde contractgoederen middels een schriftelijke verklaring terug 
te vorderen en de overeenkomst daarmee met onmiddellijke ingang te ontbinden. Koper zal de 
contractgoederen vervolgens onverwijld en op zijn kosten aan verkoper retourneren. 

 
b. Indien koper de door verkoper geleverde contractgoederen gedeeltelijk heeft betaald, heeft verkoper het recht 

om hetzij het niet betaalde deel of een daaraan evenredig deel van de geleverde contractgoederen terug te 
vorderen, hetzij onder terugbetaling van het reeds betaalde bedrag en na verrekening van de door verkoper 
door deze niet-nakoming geleden schade en gemaakte kosten teruggave van de geleverde contractgoederen te 
vorderen, onverminderd de overige aan verkoper op grond van de wet toekomende rechten. Koper  zal de 
bedoelde contractgoederen vervolgens onverwijld en op zijn kosten aan verkoper retourneren. 

Artikel 12 Pallets 
a. Koper moet bij de aflevering van de contractgoederen gebruikte pallets franco voor eigen risico binnen twintig 

werkdagen aan verkoper terugzenden. 
 

b. De eigendom van deze pallets blijft steeds bij verkoper. 

Artikel 13 Overmacht 
a. Indien verkoper door overmacht of redelijkerwijs onvoorziene gebeurtenissen en omstandigheden is verhinderd 

de overeenkomst na te komen, is verkoper gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan 
hij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. Koper kan uit dien hoofde geen recht op 
vergoeding van schade, kosten of rente doen gelden. 
 

b. Als overmacht of gebeurtenissen en omstandigheden als in a. bedoeld worden onder meer aangemerkt 
1. staat van oorlog en staat van beleg in zowel formele als materiële zin,  
2. burgeroorlog, 
3. oproer,  
4. mobilisatie, 
5. werknemersacties van welke aard ook,  
6. uitsluiting van werknemers,  
7. plotselinge bedrijfsstoornissen,  
8. plotseling excessieve ziekte van personeel, 
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9. niet-tijdige of ondeugdelijke levering van grond- en hulpstoffen, eindproducten en 
verpakkingsmaterialen,  

10. overheidsvoorschriften,  
11. weigering of uitblijven van invoervergunning of andere noodzakelijke toestemming van 

overheidswege, 
12. bemoeilijking van importen of exporten door overheden of derden,  
13. brand, 
14. extreme weersomstandigheden (zoals vorst, extreme regenval, storm),  
15. overstroming, 
16. elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van verkoper afhankelijk is. 

 
c. Indien sprake is van een overmachtsituatie is verkoper bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare 

gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden. Indien de overmachtsituatie langer dan 6 weken duurt, 
dan is ook koper bevoegd de overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring 
te ontbinden. 

 
d. Indien verkoper bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of 

slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare 
deel afzonderlijk te factureren en is koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke 
overeenkomst. 

Artikel 14 Aansprakelijkheid van verkoper 
a. Buiten het bepaalde in artikel 8 heeft koper jegens verkoper geen enkele aanspraak wegens gebreken in of met 

betrekking tot de door verkoper geleverde contractgoederen. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor 
directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoons- en zaakschade, immateriële schade, 
gevolgschade (bedrijfs- en/of stagnatieschade) en iedere andere schade, ontstaan door welke oorzaak ook, 
behoudens in geval van grove schuld of opzet zijnerzijds. 

 
b. Verkoper is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van zijn werknemers of 

andere personen die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet van deze 
personen. 

 
c. Schade aan contractgoederen veroorzaakt door beschadiging of vernieling van verpakking is voor rekening en 

risico van koper. 
 
d. Indien verkoper op basis van hem op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening 

van een opschortings- of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening 
van dit recht ten onrechte is geschied, is verkoper niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding 
van schade over te gaan, behoudens in geval van opzet of grove schuld zijnerzijds. 

 
e. In alle gevallen waarin verkoper gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, 

ter keuze van verkoper, hetzij de factuurwaarde van de geleverde contractgoederen en/of diensten waardoor of 
in verband waarmee schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door de 
bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van verkoper, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt 
uitgekeerd. 

 
f. Iedere vordering jegens verkoper, behalve die welke door verkoper is erkend, vervalt door het enkele verloop 

van 12 maanden na het ontstaan van de vordering. 
 
g. Koper vrijwaart verkoper, zijn werknemers en door hem voor de uitvoering van de overeenkomt ingeschakelde 

hulppersonen tegen iedere aanspraak van derden, aanspraken gebaseerd op productaansprakelijkheid 
daaronder begrepen, in verband met de uitvoering door verkoper van de overeenkomst, ongeacht de oorzaak, 
evenals tegen de daaruit voor verkoper voortvloeiende kosten. 

 



Koper mag een gegeven order annuleren binnen 14 dagen, in de originele verpakking en zonder 
beschadigingen, zonder opgaaf van redenen. 
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zijn gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel 
mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling. 

 
b. Alle geschillen tussen verkoper en koper zullen in eerste instantie uitsluitend worden berecht door de 

Rechtbank te Maastricht. Verkoper heeft het recht om in afwijking van het voorgaande koper de dagvaarden 
voor de Rechtbank van de plaats waar de koper gevestigd respectievelijk woonachtig is. 

 
c. Op alle overeenkomsten die door verkoper worden gesloten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
d. De werking van elk internationaal verdrag ter zake van de koop van roerende lichamelijke zaken waarvan de 

werking tussen partijen kan worden uitgesloten, is niet van toepassing en wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. 
Meer in het bijzonder wordt de toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (Convention on the 
International Sale of Goods 1980) uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
e. Bij onenigheid over de uitleg van deze algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst bindend. 

  




