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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN MURKO SEAFOOD B.V.
Verkoper (zoals hieronder gedefinieerd) wijst bij deze uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele
algemene voorwaarden van Afnemer (zoals hieronder gedefinieerd) van de hand.
1. Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Murko Seafood B.V.,
gevestigd aan de Krab 5 te (4401 PA) Yerseke, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
Zuidwest-Nederland onder nummer 22054939.
2. Afnemer: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Murko Seafood B.V. de opdracht geeft tot
het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of die producten
van Murko Seafood B.V. afneemt.
3. Toeleverancier: de natuurlijke of rechtspersoon waaraan Murko Seafood B.V. de opdracht
geeft tot het (doen) verrichten van werkzaamheden en/of het verrichten van diensten of
waarvan Murko Seafood B.V. producten afneemt.
4. Goederen: zowel de door Murko Seafood B.V. te leveren zaken als door haar te verrichten
diensten.
5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.
6. Bestelling: de schriftelijke dan wel mondelinge uitnodiging door Afnemer voor het leveren van
Goederen
7. Orderbon: de schriftelijke bevestiging (maatgevend document) van Verkoper dat zij goederen
heeft geleverd.
8. Belastingen: BTW en/of alle overige vergelijkbare van toepassing zijnde belastingen, rechten,
heffingen en/of lasten die in een bepaald land over de Goederen en/of de levering daarvan
worden geheven.
9. Toepassing: omgang met, gebruik, verwerking, transport, opslag en verkoop van de
Goederen.
10. Specificaties: de voor de Goederen overeengekomen specificaties zoals in de Orderbon
vermeld (zoals soort vis, portionering, trim, wel/niet gefileerd, met of zonder huid, etc.) of mochten er geen specificaties zijn overeengekomen – de in de branche meest gebruikelijke
specificaties.
11. Overmacht: een omstandigheid die buiten de redelijke macht van de betreffende partij ligt,
met inbegrip van maar niet beperkt tot natuurrampen, wet- en regelgeving, verordeningen,
regelingen, maatregelen van wetgevende aard, een overheidsoptreden of andere
administratieve maatregelen, rechterlijke beschikkingen of beslissingen, aardbevingen,
overstromingen, brand, explosies, oorlog, terrorisme, relletjes, sabotage, ongelukken,
epidemieën, stakingen, uitsluitingen, langzaam-aan-acties, onrust op de werkvloer, problemen
bij het verkrijgen van de noodzakelijke arbeidskrachten of grondstoffen, gebrek aan
transportmiddelen of gestremd vervoer, storingen in fabrieks- of essentiële machines,
noodreparaties of -onderhoud, storingen in de openbare voorzieningen of een tekort aan
openbare voorzieningen, vertragingen in de levering van of gebreken aan door
(Toe)leveranciers of onderaannemers geleverde goederen, zoals elektriciteit en gas.
12. Overeenkomst: de overeenkomst tot levering van zaken en het verrichten van diensten.
13. Schrijven of schriftelijk: hieronder wordt eveneens begrepen elektronische communicatie
tussen Verkoper en Afnemer. Het elektronische communicatiesysteem dat door Verkoper
wordt gebruikt zal dienen als enig bewijs voor de inhoud en het tijdstip van aflevering en
ontvangst van die elektronische communicatie.
2. Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, prijsopgaves,
Overeenkomsten, verkoop en levering door of namens Verkoper jegens Afnemer van alle
Goederen, alsmede op alle vergelijkbare transacties tussen Verkoper en Afnemer.
2. Deze Algemene Voorwaarden prevaleren boven en vervangen alle voorwaarden van een door
Afnemer geplaatste order en alle overige door Afnemer verstrekte voorwaarden. Indien
Verkoper nalaat bezwaar te maken tegen eventuele door Afnemer bepaalde voorwaarden,
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dan dient zulks in geen geval als aanvaarding van die eventuele voorwaarden van Afnemer te
worden opgevat. Noch de aanvang door Verkoper van diens prestatie, noch levering door
Verkoper wordt geacht aanvaarding van een of meerdere van de voorwaarden van Afnemer te
vormen, dan wel mag als zodanig worden opgevat. Indien deze Algemene Voorwaarden
afwijken van eventuele voorwaarden van Afnemer, dan vormen deze Algemene Voorwaarden,
alsmede een eventuele nadere mededeling dan wel handeling door of namens Verkoper (met
inbegrip van maar niet beperkt tot de verzending van een Orderbon en/of levering van
Goederen) een tegenbod, en geen aanvaarding van die door Afnemer verstrekte
voorwaarden.
De ondertekening van de Orderbon, of de aanvaarding door Afnemer van Goederen van
Verkoper, vormen in ieder geval de onvoorwaardelijke aanvaarding door Afnemer van deze
Algemene Voorwaarden.
Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend op grond van een rechtsgeldig
ondertekende, schriftelijke overeenkomst tussen Verkoper en Afnemer worden afgeweken of
afstand worden gedaan.
Wanneer door Verkoper gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen
van onderhavige Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze voorwaarden te eisen. De Afnemer kan nimmer enig recht
doen (laten) gelden op grond van het feit dat Verkoper onderhavige voorwaarden soepel
toepast.
Door op basis van deze Algemene Voorwaarden zaken te doen, gaat Afnemer akkoord met de
toepasselijkheid daarvan ten aanzien van toekomstige transacties zoals in artikel 2.1
omschreven, ook als zulks niet uitdrukkelijk wordt vermeld. Het is Verkoper toegestaan om
deze Algemene Voorwaarden regelmatig bij te werken en/of aan te passen; en op grond van
en vanaf het moment van kennisgeving jegens Afnemer van een dergelijke bijwerking dan wel
aanpassing c.q. door toezending aan Afnemer van de bijgewerkte dan wel aangepaste
Algemene Voorwaarden, zijn deze herziene Algemene Voorwaarden op alle transacties
tussen Verkoper en Afnemer van toepassing.
Indien één of meer van de bepalingen van onderhavige Algemene Voorwaarden of enige
andere Overeenkomst met Verkoper in strijd mochten zijn met een dwingende wetsbepaling of
enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze
worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare en
vergelijkbare bepaling.
In geval van tegenstrijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de Orderbon prevaleert
de Orderbon.

3. Prijsopgaven, orders en bevestiging
1. Door Verkoper in welke vorm dan ook gedane prijsopgaven binden Verkoper niet, doch
vormen slechts een uitnodiging jegens Afnemer om een order te plaatsen. Alle door Verkoper
afgegeven prijsopgaven zijn herroepelijk en kunnen zonder (voorafgaande) kennisgeving
worden gewijzigd. Orders zijn pas bindend nadat zij schriftelijk door Verkoper zijn aanvaard
door middel van de Orderbon. Het is Verkoper te allen tijde toegestaan om zonder opgave van
redenen een order te weigeren.
2. In het geval waarin Verkoper prijsopgaven aan Afnemer heeft gedaan die erop zijn gebaseerd
dat Afnemer gedurende een bepaalde periode geschatte of geprognosticeerde hoeveelheden
Goederen zal afnemen, heeft Verkoper het recht om de prijzen te verhogen, indien de tijdens
de aangegeven periode daadwerkelijk afgenomen hoeveelheden minder bedragen dan de
geschatte of geprognosticeerde hoeveelheden.
3. De Orderbon wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens
schriftelijk bezwaar uiterlijk de volgende werkdag na afgifte van de Orderbon.
4. Door werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers en/of agenten van Verkoper afgelegde
verklaringen en door dezen aangegane Overeenkomsten binden Verkoper niet, tenzij en
uitsluitend voorzover die verklaringen schriftelijk door (een) rechtsgeldig bevoegd(e)
vertegenwoordiger(s) van Verkoper worden bevestigd of vastgelegd.
5. Iedere levering wordt als afzonderlijke transactie beschouwd, en niet-levering heeft geen
gevolgen voor de overige leveringen.
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6. Afwijkingen in de levering met de in de branche gebruikelijke marges dienen te worden
geaccepteerd en geven Afnemer geen recht op reclame, vervanging, vergoeding van schade
of enig ander recht, tenzij uitdrukkelijk een kleinere marge voor afwijkingen is
overeengekomen.
4. Prijzen
1. De voor de Goederen van Verkoper geldende prijzen en valuta zijn die als in de Orderbon
vermeld. Indien er sprake is van kennelijke fouten of kennelijke vergissingen dan zijn de
geldende prijzen en valuta die als in de Factuur vermeld. Tenzij anderszins overeengekomen,
zijn de prijzen van Verkoper inclusief standaardverpakking, doch exclusief Belastingen. Het
bedrag van de in verband met de verkoop van de Goederen bij Afnemer te heffen Belastingen
komt voor rekening van Afnemer, en wordt op iedere factuur vermeld dan wel afzonderlijk
door Verkoper aan Afnemer in rekening gebracht. Indien Verkoper korting verleent, dan heeft
deze korting uitsluitend betrekking op de specifiek in de Orderbon aangegeven levering.
2. Tenzij door Verkoper met betrekking tot de prijzen is aangegeven dat deze vaste prijzen
betreffen, is het Verkoper toegestaan de prijs van de nog te leveren Goederen te verhogen.
5. Betalingen
1. Tenzij uitdrukkelijk anderszins in de Orderbon vermeld, dient betaling binnen dertig (30)
kalenderdagen na de datum van de door Verkoper verstuurde factuur netto-contant plaats te
vinden, en wel door middel van overboeking naar de op de factuur vermelde bankrekening.
Alle betalingen dienen zonder aftrek op grond van Belastingen en zonder verrekening of
toepassing van andere tegenvorderingen plaats te vinden. Afnemer is niet bevoegd om
vanwege een beroep op een opschortingsrecht de betaling van een factuur op te schorten.
2. Verkoper heeft te allen tijde het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat
Afnemer zekerheid stelt voor de betaling, of een door Verkoper te bepalen gedeelte van de
overeengekomen prijs vooruit voldoet, alvorens geleverd te krijgen, terwijl ondanks een
overeengekomen betalingstermijn prompte betaling dient plaats te vinden, indien Verkoper
aanleiding ziet zulks te verlangen.
3. De in 5.1 bedoelde betalingstermijn is een fatale termijn. Het is Verkoper toegestaan om,
onverminderd alle overige rechten van Verkoper, een rente van één procent (1%) per maand
of, indien hoger, de wettelijke (handels)rente, over openstaande facturen in rekening te
brengen, en wel dagelijks berekend, vanaf de vervaldatum van de betreffende factuur, totdat
alle openstaande bedragen volledig zijn voldaan. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke
Verkoper maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat
moment voor rekening van Afnemer. In dat geval is Afnemer een vergoeding verschuldigd van
ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 250,00. Indien de
werkelijk door Verkoper gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen
deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
4. Iedere door Afnemer gedane betaling dient in eerste instantie ter voldoening van de
gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten en de door Afnemer verschuldigde rente, en zal
daarna worden aangewend ter voldoening van de oudst openstaande vordering, ongeacht
andersluidende instructie van Afnemer.
5. Klachten met betrekking tot een factuur dienen binnen zeven (7) werkdagen na factuurdatum
bij Verkoper te worden ingediend. Daarna wordt Afnemer geacht de factuur te hebben
goedgekeurd.
6. Levertermijn
1. De levertijd wordt door Afnemer aangegeven bij plaatsing van de Bestelling.
2. De tijden en/of data voor levering door Verkoper betreffen geen fatale termijnen. Het is
Verkoper toegestaan om de Goederen in delen te leveren en afzonderlijk te facturen. In geen
geval is Verkoper aansprakelijk voor (schade als gevolge van) enige vertraging in de levering.
Een eventuele vertraging in de levering van Goederen ontslaat Afnemer niet van zijn
verplichting om deze af te nemen.
3. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door Overmacht, is Verkoper
gerechtigd de levering op te schorten, dan wel de Overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd,
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geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen ter zake de wel uitgevoerde
gedeelten, zonder gehouden te zijn enige schadevergoeding aan Afnemer te betalen.
7. Levering en aanvaarding
Tenzij uitdrukkelijk anderszins in de Orderbon vermeld, worden alle Goederen ‘Delivered at Place
(DAP)’ (af)geleverd. De uitdrukking ‘Deliverd at Place’ heeft de betekenis die ten tijde van de
Orderbon is vermeld in de laatste versie van de door de Internationale Kamer van Koophandel te
Parijs gepubliceerde INCOTERMS. Afnemer aanvaardt de goederen bij aflevering.
8. Risico- en eigendomsovergang / Eigendomsvoorbehoud
1. De Goederen zijn voor rekening en risico van Afnemer vanaf de (af)levering zoals bedoeld in
het voorgaande artikel.
2. Goederen waarvan de levering in afwachting van betaling door Afnemer is opgeschort,
alsmede Goederen die ten onrechte door Afnemer zijn geweigerd of niet zijn afgenomen,
zullen door Verkoper voor rekening en risico van Afnemer worden gehouden en opgeslagen.
3. De eigendom van de Goederen gaat niet op Afnemer over, en de volledige juridische en
economische eigendom van de Goederen blijft aan Verkoper voorbehouden, zolang Afnemer
de Goederen niet volledig heeft betaald, en in het geval waarin Afnemer te laat betaalt, zolang
Afnemer de verschuldigde rente en (buiten)gerechtelijke kosten niet aan Verkoper heeft
betaald.
4. Zolang daarop het eigendomsvoorbehoud van Verkoper rust, kunnen de Goederen door
Afnemer in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt.
Het is Afnemer niet toegestaan de Goederen op enige andere wijze te vervreemden of te
bezwaren. In het bijzonder mag op de Goederen geen (stil) pandrecht worden gevestigd tot
zekerheid van vorderingen van derden.
5. Alle geleverde Goederen gaan na betaling van de onder 8.3 genoemde vorderingen in
eigendom over op Afnemer, onder voorbehoud van een stil pandrecht op de Goederen tot
zekerheid van alle overige vorderingen, uit welken hoofde dan ook, hieronder tevens
begrepen de toekomstige vorderingen van Verkoper op Afnemer.
6. In geval van doorverkoop door Afnemer van niet of niet volledig betaalde Goederen, vestigt
Afnemer reeds nu, vooralsdan ten behoeve van Verkoper een stil pandrecht op de uit deze
doorverkoop ontstane vorderingen op diens contractspartij, tot zekerheid van al hetgeen
Verkoper van Afnemer heeft te vorderen, uit welken hoofde dan ook, hieronder tevens
begrepen toekomstige vorderingen op Afnemer.
7. Zolang daarop het eigendomsvoorbehoud of stil pandrecht van Verkoper rust, zal Afnemer,
voorzover mogelijk:
a) de Goederen apart houden en duidelijk herkenbaar doen zijn als eigendom van
Verkoper danwel als object van het stil pandrecht van Verkoper;
b) Verkoper onmiddellijk verwittigen van vorderingen die derden menen te hebben met
betrekking tot de Goederen; en
c) de Goederen afdoende verzekeren tegen tenietgaan bijvoorbeeld als gevolg van
brand of waterschade en diefstal.
9. Transport
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal de wijze van transport, expeditie, verpakking e.d. door
Verkoper worden bepaald.
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10. Annulering
Indien Afnemer ten onrechte Goederen weigert of afkeurt dan wel ten onrechte een bestelling
annuleert of weigert te erkennen, dan is Afnemer verplicht om aan Verkoper - bij wijze van gefixeerde
schadevergoeding - het volgende te voldoen:
a) ingeval de Goederen niet redelijkerwijs door Verkoper aan een derde kunnen worden
doorverkocht: de prijs van die Goederen; of
b) ingeval de Goederen wel door Verkoper kunnen worden doorverkocht: schadevergoeding
gelijk aan vijftig procent (50%) van de voor de Goederen geldende prijs;
onverminderd het recht van Verkoper op aanvullende schadevergoeding voor het geval waarin de
schade van Verkoper hoger is dan de onder a of b bedoelde vergoeding.
11. Inspectie geleverde Goederen
1. Bij aflevering alsmede gedurende de Toepassing dient Afnemer de Goederen te inspecteren
en zich ervan te vergewissen dat de afgeleverde Goederen aan alle uit de Overeenkomst
voortvloeiende eisen voldoen.
2. Klachten met betrekking tot de Goederen dienen schriftelijk te geschieden naar het daarvoor
bestemde mailadres, voorzien van bewijsmateriaal in de vorm van foto’s, partijnummers,
labels en een beschrijving van de klacht en/of gebrek, en wel uiterlijk:
a) binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst van de levering, ongeacht het soort
Goederen, ingeval er sprake is van een gebrek, verzuim of manco dat uit de inspectie
bij aflevering kan blijken;
b) binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de levering, ingeval de Goederen
verse vis en/of visproducten en/of schaal- en schelpdieren betreffen en er sprake is
van een gebrek, verzuim of manco dat niet uit de inspectie bij aflevering kan blijken;
c) binnen zeven (7) kalenderdagen na de datum waarop een gebreken is ontdekt of had
kunnen worden ontdekt, ingeval de Goederen overige producten betreffen en er
sprake is van een gebrek, verzuim of manco dat niet uit de inspectie bij aflevering kan
blijken.
3. Een levering is goedgekeurd indien:
a) Afnemer de Goederen heeft goedgekeurd;
b) Afnemer de Goederen niet binnen 24 uur na levering heeft geïnspecteerd;
c) Afnemer de Goederen in gebruik heeft genomen alvorens deze te inspecteren;
d) Het verse vis en/of visproducten en/of schaal- en schelpdieren betreft en Verkoper
niet binnen respectievelijk 24 of 48 uur na levering een klacht van Afnemer heeft
ontvangen;
e) Het overige producten betreft en de Afnemer niet binnen zeven (7) kalenderdagen na
de datum waarop een gebreken is ontdekt of had kunnen worden ontdekt een klacht
bij de Verkoper heeft ingediend.
4. Na goedkeuring van de levering, aanvaardt Verkoper geen enkele aansprakelijkheid meer
jegens Verkoper of derden voor de geleverde Goederen.
5. Gebreken in een deel van de in de Orderbon vermelde Goederen geven Afnemer niet het
recht om geen van de Goederen af te nemen. Eventuele klachten doen niet af aan de
betalingsverplichting van Afnemer, zoals in artikel 5 gedefinieerd. Na ontvangst van een
kennisgeving betreffende een gebrek is Verkoper gerechtigd om alle nadere leveringen op te
schorten, totdat met betrekking tot de klachten is vastgesteld dat deze ongegrond zijn en/of
totdat deze weerlegd zijn, of totdat het gebrek volledig is verholpen.
12. Retourzendingen
1. Retourzendingen worden uitsluitend na toestemming door Verkoper aangenomen.
2. Goederen waarvan Verkoper schriftelijk toestaat of aangeeft dat deze mogen c.q. moeten
worden geretourneerd, zullen voor risico van Afnemer aan Verkoper worden geretourneerd,
en wel naar de door Verkoper aan te geven bestemming.
3. Het aannemen van retourzendingen houdt geen erkenning in van een gebrek door Verkoper.
13. Beperkte garantie
1. Verkoper garandeert – met buiten toepassing verklaring van het bepaalde in artikel 7:17 lid 2,
tweede volzin, BW – uitsluitend dat de Goederen op de datum van levering aan de
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Specificaties zullen voldoen. Voor meer of anders aanvaardt Verkoper geen
aansprakelijkheid.
Indien Verkoper producten aan Afnemer aflevert welke Verkoper van diens Toeleverancier
heeft verkregen, is Verkoper nimmer tot een verdergaande garantie of aansprakelijkheid ten
opzichte van Afnemer gehouden dan waarop Verkoper ten opzichte van diens Toeleverancier
aanspraak kan maken.
Verkoper staat er voorts niet voor in dat de Goederen geschikt zijn voor de door Afnemer
beoogde Toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
Indien en voorzover er sprake is van Goederen die niet aan de in lid 1 genoemde garantie
voldoen, dan is het Verkoper toegestaan om, naar eigen keuze, binnen een redelijke termijn
de Goederen kosteloos te vervangen òf ten aanzien van die Goederen een creditnota te
verstrekken, en wel ter hoogte van de oorspronkelijke factuurprijs. Derhalve is de verplichting
van Verkoper beperkt tot uitsluitend het vervangen van de Goederen of het terugbetalen van
de koopprijs van de Goederen. Afnemer heeft geen recht op schadevergoeding of ontbinding
van de Overeenkomst.
De verplichting van Verkoper om de Goederen te vervangen dan wel daarvoor een creditnota
te verstrekken, is afhankelijk van ontvangst door Verkoper van een tijdige kennisgeving
betreffende de beweerde tekortkoming van de Goederen en, indien van toepassing,
retournering van de Goederen, conform artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden.

14. Beperkte aansprakelijkheid
1. Iedere aansprakelijkheid van Verkoper, ongeacht de rechtsgrond, is beperkt tot het bedrag dat
in het betreffende geval door de verzekeraar wordt uitbetaald.
2. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, danwel de schade niet door
verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de netto-factuurwaarde van de
Goederen waarmee de schade in rechtstreeks verband staat.
3. Verkoper is enkel aansprakelijk voor schade aan personen en zaken, en derhalve uitdrukkelijk
niet voor zuivere vermogensschade, waaronder wordt verstaan financiële schade die niet het
gevolg is van schade aan personen of zaken..
4. Voldoening aan de geldende garantie en/of betaling van de voor vergoeding in aanmerking
komende schade door Verkoper of haar assuradeur(en) wordt aangemerkt als enige en
algehele schadevergoeding. Voor het overige vrijwaart de Afnemer Verkoper uitdrukkelijk en
volledig.
5. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Verkoper gelden niet
voor zover schade het gevolg is van opzet, grove schuld, of bewuste roekeloosheid van
Verkoper en/of haar - al dan niet ondergeschikte - leidinggevenden.
6. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden eveneens ten
gunste van eventuele door Verkoper ingeschakelde derden.
7. De Afnemer vrijwaart Verkoper voor aanspraken van derden waarvoor Verkoper ten opzichte
van de Afnemer niet aansprakelijk zou zijn.
15. Overmacht
1. Geen der partijen is op enigerlei wijze aansprakelijk voor schade en/of (on)kosten
voortvloeiende uit of in verband met vertraging, beperking, inmenging dan wel tekortkoming in
de nakoming van een verplichting jegens de wederpartij die wordt veroorzaakt door
Overmacht.
2. Mocht zich een geval van Overmacht voordoen, dan dient de partij aan wiens zijde de
Overmacht zich voordoet, de wederpartij daarvan onverwijld door middel van schriftelijke
kennisgeving op de hoogte te stellen, met vermelding van de oorzaak van de Overmacht.
Ieder der partijen is gerechtigd om de Bestelling te annuleren, zonder dat dit tot enige
aansprakelijkheid jegens de wederpartij leidt.
16. Naleving wetgeving en normen
Verkoper verklaart dat de Goederen worden geproduceerd dan wel worden geleverd met
inachtneming met de daarvoor geldende Nederlandse wet- en regelgeving, zoals deze gelden op het
moment van de Aflevering van de goederen. Verkoper belooft of verklaart niet dat de Goederen in
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overeenstemming zullen zijn met andere wetten en/of normen dan in de eerste zin bedoeld, tenzij
uitdrukkelijk in de Orderbon of in de Specificaties vermeld. Het is de verantwoordelijkheid van Afnemer
om: (i) na te gaan of de Goederen met het oog op de Toepassing daarvan aan bepaalde wetten en/of
normen moeten voldoen en met Verkoper af te stemmen of de Goederen daaraan voldoen; (ii) het
toezien op de naleving van alle wetten en normen die zien op de door Afnemer beoogde Toepassing
van de Goederen; en (iii) het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, vergunningen en/of
toestemmingen voor bedoelde Toepassing.
17. Onafhankelijkheid partijen
Verkoper en Afnemer treden als onafhankelijke partijen jegens elkaar op, en de op grond van deze
Algemene Voorwaarden in het leven geroepen relatie dient niet als die van lastgever of agent te
worden beschouwd. De verkoop aan dan wel verplichting van de ene partij jegens een derde bindt de
wederpartij op geen enkele wijze.
18. Cessieverbod / Contractsoverneming
Partijen spreken af dat vorderingen van Afnemer die voortvloeien uit de Overeenkomst niet
overdraagbaar zijn, zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 3 BW, zodat zij dus niet kunnen worden
gecedeerd, en dat zij evenmin voor verpanding vatbaar zijn, tenzij Verkoper en Afnemer
andersluidende afspraken hebben gemaakt of maken. Deze afspraak heeft goederenrechtelijke
werking en heeft tot gevolg dat overdracht of verpanding van deze vorderingen onmogelijk en
ongeldig is, zodat een derde de eigendom van deze vorderingen niet kan verkrijgen en evenmin een
pandrecht kan verkrijgen. Verkoper is bevoegd om de Overeenkomst over te dragen aan een van zijn
moedermaatschappijen, dochtermaatschappijen of gelieerde ondernemingen, dan wel aan een derde
die alle of een aanzienlijk deel overneemt van de activa dan wel de met de Goederen
samenhangende bedrijfsactiviteiten van Verkoper. Afnemer verleent bij voorbaat haar medewerking
aan deze contractsoverneming.
19. Opschorting en beëindiging
1. Indien: (a) Afnemer tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Verkoper; of (b)
Verkoper redelijke twijfels heeft met betrekking tot de nakoming door Afnemer van zijn
verplichtingen jegens Verkoper, en Afnemer Verkoper geen voldoende zekerheid stelt voor
nakoming door Afnemer voorafgaand aan de datum van de geplande levering, of in andere
gevallen binnen vijftien (15) kalenderdagen na het door Verkoper gedane verzoek om
dergelijke zekerheid; of (c) in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedel afstand
overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient of surseance van betaling verleend
krijgt, een akkoord met zijn schuldeisers treft, danwel beslag op het geheel of een gedeelte
van zijn vermogen wordt gelegd; is het Verkoper, onverminderd alle overige rechten van
Verkoper, toegestaan om door middel van schriftelijke kennisgeving onmiddellijk:
a) teruglevering van alle afgeleverde en onbetaald gebleven Goederen te verlangen en
deze terug te nemen, ten behoeve waarvan Afnemer Verkoper bij deze een
onherroepelijk recht of onherroepelijke machtiging verleent voor het betreden van alle
panden c.q. terreinen waar de Goederen zich bevinden of mogelijkerwijs bevinden,
waarbij alle kosten die met het terughalen van de Goederen verband houden, voor
rekening van Afnemer zullen komen; en/of
b) nakoming zijnerzijds op te schorten dan wel de overeenkomst ten aanzien van nog te
leveren Goederen te beëindigen, tenzij Afnemer de Goederen vooruit in contanten
betaalt dan wel daarvoor jegens Verkoper voldoende zekerheid stelt; een en ander
zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder dat dit voor Verkoper tot
aansprakelijkheid van welke aard dan ook voortvloeiende uit of in verband met
bedoelde opschorting of beëindiging leidt.
2. Mocht er van (a) en/of (b) sprake zijn, dan worden alle openstaande vorderingen van Verkoper
onmiddellijk opeisbaar met betrekking tot de aan Afnemer afgeleverde en niet door Verkoper
teruggenomen Goederen.
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20. Vervaltermijn
Afnemer dient Verkoper schriftelijk op de hoogte te stellen van een beweerdelijk tegen Verkoper
bestaande vordering, en wel binnen dertig (30) kalenderdagen nadat de gebeurtenis waaruit de
vordering voortvloeit voor het eerst bij Afnemer bekend werd, en dient terzake van die vordering
binnen twaalf (12) maanden na bedoelde kennisgeving daadwerkelijk een rechtsvordering in te dienen
bij de bevoegde rechter, bij gebreke waarvan de vordering van Afnemer vervalt.
21. Voortdurende rechten
De beëindiging - om welke reden dan ook - van een of meerdere van de rechten en verplichtingen van
partijen zal niet van invloed zijn op die bepalingen van deze Algemene Voorwaarden die bedoeld zijn
om na bedoelde beëindiging van kracht te blijven.
22. Toepasselijk recht en competentie
1. De uit of in verband met de Orderbon en/of de Overeenkomst en/of deze Algemene
Voorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen van partijen worden beheerst,
uitgelegd, geïnterpreteerd en afgedwongen door Nederlands recht, met uitzondering van de in
internationale verwijzingsregels neergelegde uitgangspunten. Partijen sluiten de
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag uit.
2. Partijen komen overeen dat een eventueel door een partij aangespannen rechtszaak,
rechtsvordering of juridische procedure uitsluitend zal worden ingediend bij de rechtbank
Zeeland-West Brabant, locatie Middelburg, onverminderd het recht van Verkoper om de
betreffende zaak voor te leggen aan de rechter die bevoegd zou zijn, indien de onderhavige
bepaling niet in deze Algemene Voorwaarden zou zijn opgenomen. Afnemer doet bij deze
afstand van enig bezwaar dat zij nu of in de toekomst zou kunnen hebben tegen de
berechting door één van de twee voornoemde fora voor bedoelde rechtszaak, rechtsvordering
of juridische procedure.

