ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN
VAN CAMFIL B.V.
1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en/of aanbiedingen van met ons in een
groep verbonden vennootschappen en voor alle door Camfil B.V. en/of met Camfil B.V. in
een groep verbonden vennootschappen (hierna tezamen "wij" of "ons") te sluiten
overeenkomsten tot verkoop en levering en/of montage van goederen, zulks met uitsluiting
van algemene en/of bijzondere inkoop, aanbesteding, montage of andere voorwaarden van
opdrachtgever.
1.2 Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden met "de koper", de te sluiten overeenkomst met
"de overeenkomst" en de goederen die onderwerp zijn van de overeenkomst worden met
"de goederen" aangeduid. Onder levering wordt mede verstaan uitvoering van
werkzaamheden. Door het verstrekken van een opdracht aanvaardt koper onze algemene
voorwaarden.
1.3 Wij en koper afzonderlijk respectievelijk gezamenlijk worden aangeduid als “partij”
respectievelijk “partijen”.
1.4 De toepasselijkheid van de door koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij
uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door het enkele feit van het aangaan van een
overeenkomst, doet koper afstand van eventueel zijnerzijds bestaande algemene voorwaarden,
zodat op alle overeenkomsten uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing
zijn.
1.5 Bedingen welke afwijken van deze algemene voorwaarden, gelden slechts als zij schriftelijk
en uitdrukkelijk door ons zijn vastgelegd. Dergelijke afwijkende bedingen laten onverlet de
toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.
1.6 In het geval de algemene voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige
clausules zouden bevatten, prevaleert de overeenkomst.
1.7 Indien één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden ongeldig, in strijd met
de wet of anderszins onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen
onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling ter
vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking
van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.
1.8 De Nederlandse tekst van onze algemene voorwaarden, van schriftelijke overeenkomst,
aanbiedingen, offertes, facturen, e.d. is de originele en enig geldende.
2. Offertes en Orders
2.1 Alle aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde
worden herroepen. Dit kan tevens indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Zij
binden ons niet en gelden slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een order, tenzij
anders uitdrukkelijk door ons is vermeld. Opdrachten worden door ons op verzoek van de
koper schriftelijk bevestigd.
2.2 Een overeenkomst tussen ons en koper komt tot stand doordat wij de opdracht van koper
schriftelijk, waaronder ook wordt begrepen elektronisch, aanvaarden of een begin met de
uitvoering van de order wordt gemaakt. Voor zover de overeenkomst tot stand komt doordat
wij een begin met de uitvoering van de order maken, geldt onze factuur tevens als
orderbevestiging.
2.3 Aanbiedingen en toezeggingen van door ons ingeschakelde tussenpersonen, onze
vertegenwoordigers of ons overig personeel verbinden ons slechts, indien en zover zij door
ons schriftelijk zijn bevestigd.

2.4 Alle omschrijvingen, illustraties, modellen en/of monsters waarmee wij koper informeren over
de aan te bieden goederen, advertenties en prijslijsten inbegrepen, geven slechts een
algemene indruk van de goederen. Bedoelde informatie maakt geen deel uit van de
overeenkomst tussen ons en koper en er kunnen geen rechten door koper aan worden
ontleend.
2.5 Indien koper handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zijn de artikelen 6:227b lid 1
en 6:227c van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing.
3. Prijzen
3.1 Onze prijzen zijn af magazijn Ede, exclusief BTW en inclusief door ons te bepalen
verpakking, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Eventuele op verzoek van de koper gebruikte verpakking die afwijkt van onze
standaardverpakking komt voor rekening van de koper evenals de kosten voor het inpakken.
3.2 Al onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
geldende kostprijs van de goederen, inclusief de door ons verschuldigde belastingen,
invoerrechten e.d. Indien de kostprijs, om welke reden dan ook, vóór de levering verhoging
ondergaat, zijn wij gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te verhogen
en is de koper gehouden de aldus verhoogde prijzen te voldoen.
3.3 Wij zijn gerechtigd meerwerk afzonderlijk in rekening te brengen. Als meerwerk wordt
beschouwd al hetgeen op schriftelijk of mondeling verzoek of met schriftelijke of mondelinge
toestemming van de koper, door ons boven de in de overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde
hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door ons boven de in de
overeenkomst uitdrukkelijk vastgelegde werkzaamheden wordt gepresteerd.
3.4 Kosten van in- en uitlading en van vervoer van door de koper ter beschikking gestelde
goederen, modellen en gereedschappen zijn niet in de prijs begrepen en worden afzonderlijk
in rekening gebracht. Deze werkzaamheden geschieden overigens voor rekening en risico
van koper.
3.5 Indien wij hebben aangenomen de goederen te monteren, is de prijs berekend inclusief
montage en bedrijfsvaardig opleveren van de goederen op de plaats die in de overeenkomst
is genoemd en inclusief alle daaraan verbonden kosten behoudens de in het voorafgaande
lid vermelde kosten.
3.6 Indien wij, bij de montage hulp en bijstand van welke aard dan ook verlenen, zonder dat
zulks is overeengekomen, geschiedt zulks voor rekening en risico van de koper.
4. Levering
4.1 Levering geschiedt af magazijn Ede, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, en
overeenkomstig de bepalingen van de meest recente "INCO- terms" zoals vermeld op onze
orderbevestiging.
4.2 De leveringstijden gelden bij benadering en binden ons niet. Overschrijding van de
overeengekomen levertijden levert geen tekortkoming onzerzijds op.
4.3 Indien levering op afroep is overeengekomen, zullen de leveringstijdstippen of perioden door
ons in overleg met koper worden vastgesteld en schriftelijk bevestigd. Tenzij in onze
orderbevestiging anders is vermeld, heeft koper bij een order op afroep de plicht binnen 6
maanden volledig af te nemen.
4.4 Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens en/of vergunningen die
door de koper moeten worden overhandigd en/of verzorgd, naar ons oordeel niet tijdig in ons
bezit zijn gekomen of foutief zijn, wordt de levertijd in ieder geval verlengd en door ons, na
overleg met de koper, na ontvangst van de gegevens en/of vergunningen opnieuw
vastgesteld en schriftelijk bevestigd. De hieruit voortvloeiende schade komt voor rekening
koper.

4.5 De levertijd wordt voorts in ieder geval verlengd met de periode gedurende welke
de koper in verzuim is met enige verplichting uit de overeenkomst dan wel deze
voorwaarden, waaronder de verplichting tot (vooruit) betaling en/of tot het stellen
van zekerheid, tenzij door ons anders wordt bepaald en onverminderd ons recht om
de overeenkomst in dat geval overeenkomstig het bepaalde in artikel 12 te ontbinden.
4.6 Wij hebben te allen tijde het recht om in gedeelten te leveren. Iedere levering van een
gedeelte van een overeengekomen prestatie geldt als een afzonderlijke transactie waarvan
de vervulling of niet vervulling geen invloed heeft op de overige delen van de overeenkomst.
4.7 Indien wij hebben aangenomen de goederen te monteren, worden de goederen geacht te
zijn geleverd op het moment dat deze of de belangrijkste onderdelen daarvan - één en ander
in redelijkheid ter onze beoordeling - bedrijfsvaardig ter plaatse zijn opgesteld.
5. Risico en eigendomsovergang
5.1 De eigendom van de goederen berust bij ons en gaat eerst op de koper over na volledige
betaling door de koper van de overeengekomen koopprijs van de goederen, inclusief
eventuele vordering tot schadevergoeding, kosten, rente en boete.
5.2 Indien de koper met de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst
dan wel uit deze voorwaarden in verzuim is, zijn wij gerechtigd de goederen waarop het
eigendomsvoorbehoud rust te allen tijde terug te nemen, waar deze zich ook mogen
bevinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding jegens de koper wegens de
tekortkoming in de nakoming van die verplichting.
5.3 De koper is niet gerechtigd de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust door te
verkopen en/of te leveren aan derden dan wel te belasten met enig beperkt recht, anders
dan in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
5.4 Ten behoeve van ons wordt bij voorbaat een bezitloos pandrecht gevestigd op alle door ons
geleverde goederen waarvan de koopprijs reeds door de koper is betaald, tot zekerheid van
de nakoming door die koper van al hetgeen wij van deze op het moment van vestiging van
het bezitloos pandrecht nog te vorderen hebben of in de toekomst zullen hebben,
onverminderd het recht van de koper om deze goederen door te verkopen en te leveren aan
zijn afnemers in de normale uitoefening van zijn bedrijf.
De koper is verplicht aan de vestiging van dit bezitloos pandrecht en de registratie daarvan
zijn medewerking te verlenen en wordt geacht zijn goedkeuring daarvan te hebben verleend.
5.5 Indien en zodra de koper de ingevolge artikel 5.4 van deze voorwaarden verpande goederen
heeft doorverkocht en geleverd aan zijn afnemers in de normale uitoefening van zijn bedrijf,
komt het bezitloos pandrecht ten behoeve van ons op die goederen te vervallen.
5.6 De koper is gehouden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud en/of een bezitloos
pandrecht ten behoeve van ons rust identificeerbaar te houden en/of te maken en deze van
elkaar en van de overige zich bij de koper bevindende goederen af te zonderen.
5.7 Vanaf het moment dat de goederen onze fabriek en/of terreinen hebben verlaten, draagt de
koper het risico van de geleverde goederen.
6. Betaling en zekerheid
6.1 Betaling dient te geschieden op het overeengekomen tijdstip en/of indien geen tijdstip is
overeengekomen, binnen 30 dagen na factuurdatum op een door ons aangeven bank- of
giro-rekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling wordt pas geacht te zijn
verricht, nadat wij bericht van bijschrijving van het betaalde bedrag op één van onze
rekeningen hebben ontvangen.
6.2 Wij zijn te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling van de te leveren en/of te monteren
goederen en/of zekerheid te verlangen, ook na het totstandkoming van de overeenkomst, in
een door ons goedgekeurde vorm voor de nakoming van de verplichting tot betaling van de
koopprijs voor de goederen en alle daarmee verband houdende kosten.

6.3 Indien de koper enige betaling niet overeenkomstig het voorgaande verricht, wordt hij geacht
terstond van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat enige nader ingebrekestelling is
vereist. In dat geval worden al onze vorderingen terstond opeisbaar, en hebben wij
aanspraak op vergoeding van rente over het bedrag van die vorderingen, welke rente gelijk
is aan het op dat moment geldende promesse-disconto van de Nederlandse Bank N.V.
vermeerderd met 3%, onverminderd ons recht om daarnaast vergoeding van schade
wegens koersverliezen ten opzichte van de Euro aan de koper in rekening te brengen, in
geval betaling in buitenlandse valuta is overeengekomen en/of wordt gedaan.
6.4 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verband houdende met de inning van enige
vordering op de koper komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke kosten
worden geacht tenminste 10% van het te vorderen bedrag te bedragen.
6.5 Elke betaling wordt geacht te zijn betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht
of bij de betaling, al dan niet uitdrukkelijk, anders is vermeld.
6.6 Het is de koper niet toegestaan enige schuld aan ons te verrekenen met enige al dan niet
betwiste schuld van ons aan de koper.
7
Montage
7.1 Alle inrichtingen en/of voorzieningen, die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te
monteren goederen en/of de juiste werking van de goederen in gemonteerde staat, zijn
volledig voor rekening van de koper en vallen buiten onze verantwoordelijkheid, behoudens
indien en voorzover de uitvoering van bedoelde inrichtingen en/of voorzieningen door of
vanwege ons wordt verricht volgens door of vanwege ons verstrekte gegevens en/of
vervaardigde tekeningen. Afgezien van deze laatst vermelde uitzondering is de koper
tegenover ons volledig verantwoordelijk voor de juiste en tijdige uitvoering van
bovengenoemde inrichtingen en/of voorzieningen.
7.2 De koper staat er voor eigen rekening en risico voor in, dat:
a) ons personeel, zodra dit op de plaats van opstelling is aangekomen, zijn
werkzaamheden kan aanvangen en voorts te allen tijde in de gelegenheid wordt
gesteld zijn werkzaamheden te verrichten gedurende de volgens ons normale werkuren
alsmede buiten de normale werkuren indien wij het noodzakelijk achten het tijdstip van
het begin en/of het einde der werkzaamheden buiten de normale werkuren te stellen en
wij zulks binnen een redelijke termijn daaraan voorafgaand aan de koper hebben
meegedeeld;
b) geschikte behuizing en/of door de wet geëiste voorzieningen voor ons personeel
aanwezig zijn;
c) de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor transport;
d) de aangewezen bouwplaats geschikt is voor opslag en montage;
e) de nodige afsluitbare opslagplaatsen voor materiaal, gereedschap en andere goederen
aanwezig zijn;
f)
de nodige en gebruikelijke hulpwerklieden, hulpwerktuigen, hulp- en bedrijfsmaterialen
(brandstoffen, olië en vetten, poets- en ander klein materiaal, gas, water, elektriciteit,
stoom, perslucht, verwarming, verlichting, enz. daaronder begrepen) tijdig en kosteloos
op de juiste plaats ter beschikking staan;
g) alle noodzakelijke veiligheids- en andere voorzorgsmaatregelen voor de montage zijn
genomen en worden gehandhaafd;
h) bij aanvang van en tijdens de montage de gezonden goederen op de juiste plaats
aanwezig zijn.
8
Reclame
8.1 Koper is verplicht terstond bij inontvangstneming van de goederen, het aantal en de soorten
goederen, alsmede de verpakking, op eventuele onjuistheden, tekortkomingen en/of
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beschadigingen te controleren, en tevens te controleren of de goederen gebreken en/of
beschadigingen vertonen.
Klachten omtrent aantallen, soorten en de verpakking van de goederen dienen door koper
direct op het vervoersdocument of de afleveringsbon te worden vermeld, op straffe van
verval van het recht hierover te klagen. Zichtbare gebreken aan de goederen en/of
verpakking dienen zo spoedig mogelijk en schriftelijk te geschieden, doch in ieder geval
binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de goederen onder nauwkeurige opgave van de
aard en de grond der klachten, bij gebreke waarvan koper geacht wordt de goederen te
hebben geaccepteerd.
Ingebruikneming van de goederen en/of doorverkoop geldt als acceptatie door koper.
Het bepaalde in de leden 2 en 3 van dit artikel laat de rechten van koper ingeval van
verborgen gebreken onverlet. Koper is verplicht verborgen gebreken binnen vijf (5) dagen
nadat deze zijn vastgesteld of in redelijkheid hadden kunnen worden vastgesteld, schriftelijk
bij ons te melden, maar in geen geval later dan zes (6) maanden na ontvangst van de
goederen.
In geval van een klacht is koper verplicht de goederen waarover hij klaagt ter beschikking
van ons te houden voor nader onderzoek. Koper is bovendien verplicht ook anderszins zijn
medewerking aan een eventueel onderzoek naar de goederen door ons te verlenen,
alsmede aan ons in dat verband toegang tot haar gebouwen te verlenen.
Een klacht geeft koper niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens ons op te schorten
en/of zich op verrekening te beroepen.
Retournering van de goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke
toestemming van ons, onder nader door ons te bepalen voorwaarden, onder meer omtrent
de kosten en de wijze van retournering. Bij retournering zonder toestemming van ons
geschiedt verzending, alsmede opslag, van de goederen voor rekening en risico van koper.
Indien partijen van mening verschillen over de gegrondheid van een klacht met betrekking
tot de goederen, zal door partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige ingeschakeld
worden en om een oordeel gevraagd worden. De uitkomst van het onderzoek door de
onafhankelijk deskundige is voor partijen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
bindend. De kosten gemoeid met het onderzoek zullen gedragen worden door de partij die
(grotendeels) in het ongelijk gesteld is.

9
Garantie
9.1 Wij staan in voor de deugdelijkheid van de door ons geproduceerde en geleverde en/of
gemonteerde goederen, met dien verstande dat voor de beoordeling van de soort, kwaliteit,
afmeting, wijze van uitvoering e.d. slechts het gestelde in onze orderbevestiging beslissend
is.
9.2 De garantie houdt uitsluitend in dat wij verplicht zijn tot het alsnog leveren van de
ontbrekende goederen, het vervangen en/of herstellen van de geleverde goederen, dan wel
de goederen terug te nemen en koper te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag,
alsmede de kosten gerelateerd aan het terugzenden van deze goederen te vergoeden. In
geen geval zijn wij gehouden tot enig verdere verplichting, waaronder vergoeding van
andere kosten, schade en/of rente.
9.3 Overige voorwaarden en garanties met betrekking tot de kwaliteit of de geschiktheid voor het
voorgenomen gebruik van de goederen zijn eerst van toepassing indien die tussen partijen
schriftelijk zijn overeengekomen.
9.4 De door ons opgegeven technische gegevens, waaronder gewichten, kleurechtheid e.d.
gelden slechts bij benadering, zodat de kenmerken van de geleverde goederen waarop deze
gegevens betrekking hebben, de gebruikelijke (redelijke) afwijkingen kunnen vertonen,
zonder dat er in dat geval sprake zal zijn van enige tekortkoming onzerzijds in de nakoming
van enige verbintenis.

9.5 Wij kunnen niet (langer) instaan voor de hierboven genoemde deugdelijkheid van de
goederen, indien en zodra een aanvang is gemaakt met de - niet door of namens ons
uitgevoerde - montage en/of bewerking en/of verwerking van de goederen.
9.6 Op Hepa filters geldt de garantie uitsluitend indien deze direct na levering door Camfil
specialisten worden gemonteerd en aansluitend worden gevalideerd.
10 Aansprakelijkheid.
10.1 Alle aansprakelijkheid van ons jegens koper is beperkt tot nakoming van de in artikel 9
opgenomen garantieverplichting.
10.2 Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor gebreken in de door ons geleverde goederen,
indien montage van de door ons geleverde goederen niet door of namens ons is uitgevoerd,
dan wel indien op enige andere wijze bewerking of verwerking van de goederen door derden
heeft plaatsgevonden.
10.3 Enige door ons te betalen schadevergoeding zal nooit hoger zijn dan de factuurwaarde van
de geleverde goederen. Aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade is steeds
uitgesloten.
10.4 De koper vrijwaart ons voor aanspraken van derden, terzake van schade veroorzaakt door
door ons geleverde goederen en/of uitgevoerde montages. De koper zal ons niet
aansprakelijk stellen en staat er voor in dat wij niet aansprakelijk gesteld worden door
derden terzake van het handelen of nalaten van onze werknemers. De koper zal evenmin
deze werknemers zelf aansprakelijk stellen en staat er voor in dat onze werknemers ook niet
door derden worden aangesproken.
10.5 De koper zal met ons in een groep verbonden vennootschappen en hun werknemers niet
aanspreken en staat er voor in dat derden die met ons in een groep verbonden
vennootschappen en hun werknemers niet zullen aanspreken terzake van schade welke is
ontstaan door of in verband met goederen of diensten welke door ons of een met ons in een
groep verbonden vennootschap, geheel of gedeeltelijk zijn geleverd.
10.6 Alle verweermiddelen die wij aan de met de koper gesloten overeenkomst, inclusief deze
voorwaarden, ter afwerking van onze aansprakelijkheid kunnen ontlenen, kunnen door onze
werknemers jegens de koper worden ingeroepen, als waren zij zelf partij bij de
overeenkomst.
11 Eigendom tekeningen, matrijzen e.d.
11.1 Door ons al dan niet in samenwerking met de koper en al dan niet op zijn kosten
vervaardigde tekeningen, clichés, werktuigen en met behulp daarvan gefabriceerde
producten mogen, behoudens onze schriftelijke toestemming, niet worden nagemaakt
of aan derden getoond of bekend gemaakt. De koper vrijwaart ons voor aanspraken van
derden op grond van enig industrieel en intellectueel eigendomsrecht of rechten die
daarmee op één lijn kunnen worden gesteld, ten aanzien van de vervaardiging en levering
van een product dat op zijn verzoek en/of aanwijzing door ons is gefabriceerd.
11.2 Tekeningen, clichés, matrijzen, werktuigen, e.d. blijven uitsluitend ons eigendom, ook indien
aan de koper hiervoor de kosten in rekening zijn gebracht en zullen aan ons op eerste
verzoek worden overhandigd.
12. Ontbinding en overmacht
12.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden met betrekking tot personen en/of
materiaal waarvan wij ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te
bedienen welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor
onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van
de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van ons kan worden gevergd.

12.2 Onder overmacht wordt in ieder geval -maar niet limitatief- verstaan: oorlog en daarmee
vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen; werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen
door derden; transportmoeilijkheden, waaronder vertragingen aan landgrenzen; door partijen
onvoorziene technische complicaties; stagnatie door vorstverlet en andere weersinvloeden;
brand, ontploffing, andere ernstige storingen in het bedrijf van ons welke niet voor risico van
ons komen en de omstandigheid dat wij een prestatie van een derde, die van belang is in
verband met de door ons te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd
krijgen.
12.3 Tijdens een situatie van overmacht worden onze leverings- en andere verplichtingen
opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
ons niet mogelijk is langer duurt dan één maand, zijn wij bevoegd de overeenkomst te
ontbinden zonder dat in dat geval een verplichting tot het vergoeden van enigerlei schade
bestaat.
12.4 Koper heeft daarentegen niet het recht de overeenkomst te ontbinden, tenzij koper kan
aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn bedrijfsvoering van essentieel belang
is. Ontbinding dient in dat geval schriftelijk en binnen uiterlijk vijf (5) dagen na het verstrijken
van de termijn van één maand plaats te vinden.
12.5 Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben
voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zij wij gerechtigd het
reeds geleverde, danwel het leverbare deel, afzonderlijk te factureren en is koper gehouden
deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt echter niet
indien het reeds geleverde, danwel het leverbare deel, geen zelfstandige waarde heeft.
12.6 Indien en zodra de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt,
overgaat tot liquidatie van zijn bedrijf, zijn bedrijf anderszins komt stil te liggen, beslag op
een deel van diens activa wordt gelegd, een accoord aanbiedt, of anderszins blijk geeft
insolvabel te zijn, alsmede in geval van zodanige wijzigingen in de omstandigheden dat
nakoming van onze verplichtingen uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden zo
bezwaarlijk voor ons wordt dat zulks in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd, zijn wij
gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en vergoeding
van kosten, schaden en interessen die het gevolg zijn van de gebeurtenis die aanleiding gaf
tot die ontbinding te vorderen.
12.7 De mogelijkheid van ontbinding van de overeenkomst tussen ons en de koper op grond van
artikel 6:265 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.
13 Toepasselijk recht en geschillen
13.1 Op alle door ons te sluiten overeenkomsten en op al onze leveringen is uitsluitend het
Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (Convention
on International Sales of Goods 1980).
13.2 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is bindend.
13.3 Terzake van de uitleg van internationale handelstermen zijn de "Incoterms 2000" zoals
samengesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs (I.C.C.) van toepassing, althans de meest recente versie daarvan.
13.4 Indien het onmogelijk gebleken is een geschil in onderling overleg op te lossen, zal dat
geschil worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem, met dien verstande dat wij
een vordering tegen de koper ook aanhangig kunnen maken bij de rechter van de
woonplaats van de koper.
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