ALGEMENE VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AEOLUS
MOLENWINKEL B.V,
STATUTAIR GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE (3134 HB) VLAARDINGEN AAN DE
KORTEDIJK 16
1.

ALGEMEEN

1. De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, leveringen en
(koop)overeenkomsten, waaronder begrepen overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, alsmede
op de uitvoering van afgesloten overeenkomsten. Afwijkingen en/of aanvullingen/wijzigingen dienen
uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.
2. Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze
onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze,
diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. De wederpartij
wordt hierna ook wel aangeduid als “de koper”.
3. De toepasselijkheid van eventuele door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden wordt
aanvaard, voor zover die niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden. In geval van strijd zullen
onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben. Partijen sluiten voorts de toepasselijkheid van
artikel 6:225 B.W. uit.
4.Bij strijd tussen de inhoud van een tussen ons en de wederpartij gesloten overeenkomst en deze
algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.
2.

AANBIEDINGEN

1. Al onze aanbiedingen, in welke vorm ook gedaan, zijn steeds vrijblijvend (en gelden - voor zover
nodig in het licht van de vrijblijvendheid van de aanbiedingen - uitsluitend op de dag waarop een
aanbieding aan de koper kenbaar is gemaakt), tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een
order. Niet-acceptatie van een order wordt door ons zo spoedig mogelijk maar in elk geval binnen drie
werkdagen ná ontvangst van een order aan de wederpartij ter kennis gebracht. Voor zover nodig dient
in dit verband en ter nadere toelichting (en voor zover nodig aanvullend) dat een aanbod binnen drie
werkdagen na ontvangst van een aanvaarding door ons kan worden herroepen.
3. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel
onder rembours te leveren.
3.

OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst met ons komt – behoudens ingeval van aankoop tegen directe betaling in de
winkel - eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk of langs elektronische weg hebben
aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De
opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de
wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden ons slechts indien deze
door ons schriftelijk of langs elektronische weg zijn bevestigd.
3. Voor transacties waarvoor vanwege aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt
verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens
reclame binnen vijf werkdagen ná factuurdatum of per direct in het geval van kassa-kopen, zoals
hieronder onder het kopje LEVERING behandeld.
4. Indien de wederpartij ná het sluiten van een overeenkomst - uitsluitend ter onzer beoordeling onvoldoende kredietwaardig blijkt dan wel schijnt te zijn om de overeenkomst geldelijk na te komen
dan zijn wij niet gehouden de bestelde goederen te leveren of hebben wij het recht levering op te
schorten totdat afdoende zekerheid voor betaling is gesteld, zoals hierna in lid 5 is bepaald.
5. Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren
van de wederpartij zekerheid te eisen, zowel voor betaling als tot zekerheid voor het voldoen door de
wederpartij aan diens overige verplichtingen.
6. Wij zijn bevoegd om, indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering
van de overeenkomst, anderen, waaronder derde-toeleveranciers, in te schakelen, waarvan de kosten
aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven.

4.

KOOP OP AFSTAND – herroepingsrecht, bedenktijd en ontbinding

1. In het geval van koop op afstand, lees ook: via onze webwinkel, gelden de navolgende bepalingen,
voor zover nodig in afwijking van en/of in aanvulling op de overige bepalingen uit deze algemene
voorwaarden.
2. Voordat een overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene
voorwaarden langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking gesteld, één en ander op
zodanige wijze dat aan de wederpartij een redelijke mogelijkheid is geboden om van de (inhoud van
de) voorwaarden kennis te nemen en op een zodanige wijze, dat de tekst van de voorwaarden op een
eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
3. Een overeenkomst op afstand komt tussen Aeolus Molenwinkel en wederpartij eerst tot stand nadat
wederpartij het gehele bestelproces heeft doorlopen en dit proces heeft afgesloten door op de knop
“bestellen” te drukken. Nadat het bestelproces is afgerond verschijnt een mededeling op de website
“bedankt voor uw bestelling”.
4. Bij de aankoop van producten op afstand heeft de wederpartij gedurende zeven werkdagen de
mogelijkheid de overeenkomst zonder opgaaf van redenen te ontbinden. Deze bedenktijd geldt niet
het geval aan aankoop van levensmiddelen/etenswaar. De genoemde termijn van zeven werkdagen
gaat in op de dag van ontvangst van het product door of namens wederpartij. In het geval van de hier
genoemde ontbinding zijn wij gehouden om binnen dertig dagen na retourzending van het product de
aankoopsom kosteloos terug te geven. Uitzondering hierop betreft de kosten die rechtstreeks aan
retourzending van de gekochte zaak zijn verbonden. Die zijn en blijven voor rekening van wederpartij.
5. Tijdens de onder punt 4 genoemde termijn van zeven werkdagen zal wederpartij zorgvuldig
omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of
gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden.
Indien hij van zijn herroepingsrecht, lees ook van de mogelijkheid tot ontbinding, zoals bedoeld onder
punt 4 hierboven, gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien
redelijkerwijs mogelijk – in de originele staat en verpakking aan ons retourneren, één en ander
conform de door ons verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
5.

PRIJZEN

1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere
opslagplaats, één en ander exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten
en exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, één en ander
vermeld in Nederlandse valuta; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
2. In geval van verhoging van één of meer der kostprijsfactoren zij wij gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventuele ter zake
bestaande wettelijke voorschriften en met dien verstande dat reeds bekende toekomstige
prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld. Indien de oorspronkelijke koopprijs
ingevolge dit artikellid wordt verhoogd met meer dan vijf procent van de oorspronkelijke koopprijs dan
heeft de koper het recht om de overeenkomst te ontbinden. De ontbinding dient alsdan schriftelijk te
geschieden binnen vijf werkdagen nadat wij de koper van de prijsverhoging in kennis hebben gesteld.
LEVERING, RISICO, AANVAARDING, RECLAME, OPSCHORTING EN AANSPRAKELIJKHEID,
Risico
1. Vanaf het moment van sluiting van de (koop)overeenkomst, doch in elk geval vanaf het moment dat
de te leveren producten voor de wederpartij ter beschikking staan, is het gekochte voor risico van de
wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt feitelijke aflevering in de winkel en/of aan het
huis/ bedrijf van de wederpartij. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met
de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.
Levertijd
2. Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen
factureren.
3. Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering. Een afgesproken levertijd is nimmer te
beschouwen als fatale termijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige levering
dienen wij in gebreke gesteld te worden met een redelijke termijn voor herstel.
4. Overschrijding van de overeengekomen levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding,
tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5. Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen,
staan deze te zijner beschikking (bij ons) opgeslagen, één en ander voor zijn rekening en risico.
Controle, aanvaarding en reclame
6. In het geval de koper de gekochte zaken zelf heeft uitgekozen in onze winkel, is de koper verplicht
om de factuur, de gekochte hoeveelheden en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele
fouten, tekorten en/of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren binnen vijf
werkdagen na mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de koper staan. Eventuele
reclames die een gevolg zijn van voormelde controles zullen door de koper in het geval van aankoop
in de winkel direct aan een verkoopmedewerk(st)er worden kenbaar gemaakt en in geval van
bestelde zaken direct na ontvangst van de bedoelde zaken en wel schriftelijk of langs elektronische
weg.
7. Als de gekochte zaken door ons bij de koper zijn afgeleverd zal de koper direct na ontvangst
controleren of het afgeleverde overeenkomt met de aflever bon. Eventuele tekorten en/of
beschadigingen van/aan het geleverde en/of van/aan de verpakking welke bij aflevering direct en
uiterlijk waarneembaar zijn, dient de wederpartij op de aflever bon, de factuur en/of de
vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij – behoudens indien bij
koop of afstand gebruik wordt gemaakt van het herroepingsrecht, lees ook van de alsdan bestaande
ontbindingsmogelijkheid - geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden
reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen. Eventuele reclames die het gevolg zijn
van de onder dit punt 8 genoemde controles zullen door de koper onmiddellijk na ontvangst van de
bestelde zaken, respectievelijk na ontvangst van de factuur schriftelijk of langs elektronische weg aan
ons worden gemeld.
8. In het geval dat levensmiddelen worden gekocht is de koper verplicht om direct na ontvangst van
de gekochte levensmiddelen te controleren of deze zich in een goede staat bevinden, of de
houdbaarheidsduur lang genoeg is gelet op de aard van de levensmiddelen én controleert hij of de
levensmiddelen voldoen aan de kwaliteitseisen die aan de gekochte levensmiddelen mogen worden
gesteld. Voor zover de koper (daarbij) gebreken constateert, meldt de koper dit per direct aan ons,
één en ander schriftelijk of langs elektronische weg. De bedoelde levensmiddelen worden alsdan door
de koper apart gehouden ten behoeve van onze inspectie.
9. Alle overige reclames zoals die met betrekking tot de (inhoud van de) factuur en bijvoorbeeld in
verband met niet zichtbare gebreken worden schriftelijk of langs elektronische weg binnen 48 uur na
ontvangst van de zaken of binnen 48 uur nadat de wederpartij een gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij ons ingediend.
10. In geval van een reclame wordt een nauwkeurige opgaaf gedaan van de aard en de grond der
klachten. Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten dan wel geheel van
betaling af te zien.
11. Kopers recht op reclame vervalt: (i) indien hij de gekochte zaken niet zorgvuldig heeft behandeld,
(ii) indien hij het gekochte heeft bewerkt, verwerkt of aangebroken), (iii) indien hij zich niet heeft
gehouden aan wat in de voorafgaande leden van dit artikel is vermeld. Reclames worden alsdan niet
meer in behandeling genomen.
12. Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de
betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.
13. Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke
toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.
6.

TRANSPORTRISICO

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader / koopman bepaald.
2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport en/of inzake de verzending,
worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen
dragen.
3. Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen,
welke op de factuur wordt vermeld. Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal
deze verrekend worden na retourzending van de verpakkingsmaterialen in onbeschadigde staat.

7.

OVERMACHT

1. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid, indien wij door overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
niet in staat zijn aan onze verplichtingen te voldoen.
2. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid, althans omstandigheid die niet is te wijten aan onze schuld, noch
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor onze rekening komt,
waardoor nakoming van de overeenkomst door de andere partij redelijkerwijs (tijdelijk) niet (meer) van
ons kan worden verlangd. Onder omstandigheden die niet door ons te verwachten zijn/waren en die
buiten onze invloedsfeer liggen worden onder andere verstaan werkstaking, stagnatie in de aanvoer
van producten, havenstakingen en brand.
2. Indien naar ons oordeel de overmacht(situatie) van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert
zich niet meer voordoet.
3. Is naar ons oordeel de overmachtssituatie van blijvende aard, dan zijn wij gerechtigd de
overeenkomst voor het deel van de verplichtingen dat nog niet werd nagekomen ontbonden te
verklaren. Partijen hebben in dat geval over en weer geen recht op vergoeding van als gevolg van de
ontbinding geleden of te lijden schade.
4. Wij zijn gerechtigd betalingen te vorderen van de prestaties, die bij uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht vóórdat de overmacht situatie ontstond of van de overmacht veroorzakende
omstandigheid is gebleken.
5. De partij die meent in een situatie van overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij
daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.
8.

OPSCHORTING, ONTBINDING EN OPEISBAARHEID

1. Indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet,
niet tijdig of niet behoorlijk nakomt zijn wij gerechtigd om de levering van producten op te schorten
en/of zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving of een kennisgeving langs elektronische weg aan de
wederpartij - met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder gehouden te zijn tot enige
schadevergoeding en onverminderd alle overige aan ons toekomende rechten, zoals die tot het
vorderen van volledige schadevergoeding.
2. Indien de wederpartij op het moment van ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de
overeenkomst ontving wordt de overeenkomst slechts gedeeltelijk ontbonden, namelijk voor het
gedeelte, dat nog niet werd uitgevoerd. Hetgeen reeds werd gefactureerd voor het uitgevoerde
gedeelte van de overeenkomst blijft onverminderd verschuldigd en wordt op het moment van
ontbinding direct opeisbaar.
3. Al onze vorderingen, waaronder met name die tot betaling zijn terstond en volledig opeisbaar indien
de wederpartij enige verplichting uit hoofde van een overeenkomst met ons niet nakomt, alsmede in
het geval (i) de wederpartij failliet gaat of surseance van betaling aanvraagt, (ii) beslag op zaken of
vorderingen van de wederpartij wordt gelegd, (iii) de wederpartij (rechtspersoon) wordt ontbonden of
geliquideerd en (iv) de wederpartij (natuurlijk persoon) een verzoek doet te worden toegelaten tot
gerechtelijke schuldsanering, onder curatele wordt gesteld of overlijdt. In al deze gevallen hebben wij
bovendien het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, zonder rechterlijke
tussenkomst en door middel van een schriftelijke kennisgeving of één elektronische weg aan de
wederpartij dan wel hebben wij het recht onze verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, alles
onverminderd onze overige rechten, zoals het recht alsnog nakoming te verlangen of het recht om
volledige schadevergoeding te vorderen.
9.

AANSPRAKELIJKHEID

1. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor schade van de wederpartij, die het rechtstreeks en
uitsluitende gevolg is van een aan ons toe te rekenen tekortkoming.
2. Wij zijn nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat wij zijn uitgegaan
van door de wederpartij verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens. Evenmin zijn wij aansprakelijk
voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik dat van het geleverde wordt gemaakt of
door ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
3. Indien wij aansprakelijk mochten blijken is onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk beperkt tot maximaal
de netto-factuurwaarde van de order of, indien er volgens ons terecht is gereclameerd (waaronder
begrepen de situatie dat een reclame betrekking heeft op een deel van de geleverde zaken) maximaal
de netto-factuuraarde van het deel ten aanzien waarvan is gereclameerd. Alternatief kunnen wij er

(ook in het geval van een gegronde reclame) voor kiezen geleverde zaken te vervangen, één en
ander na retourontvangst van de oorspronkelijk geleverde zaken. In elk geval is aansprakelijkheid
steeds beperkt tot het bedrag, dat onze verzekeraar in het desbetreffende geval maximaal uitkeert.
4. Voor vergoeding komt in voorkomend geval overigens uitsluitend in aanmerking geleden directe
schade. Uitdrukkelijk uitgesloten is aldus aansprakelijkheid voor eventuele gevolg- en bedrijfsschade,
zoals stagnatieschade en gederfde winst, alsmede schade aan onroerende- en roerende zaken dan
wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden. Uitgesloten is voorts aansprakelijkheid voor
schade, die is veroorzaakt door werknemers (ondergeschikten) en hulppersonen (niet
ondergeschikten).
5. Door het enkele in ontvangst nemen van de geleverde goederen door (of namens) de wederpartij
vrijwaart de wederpartij ons voor alle eventuele aanspraken van derden aan wie (delen van de)
goederen worden door geleverd of die daarvan gebruik maken, hetgeen onder meer inhoudt dat
wederpartij eventuele procedures (voor zover nodig op onze naam) zal voeren, één en ander voor zijn
rekening en risico en aan ons alle schade zal vergoeden, die het gevolg is van aanspraken, die
derden wegens schending van hun eventuele rechten jegens ons zouden (willen) geldend maken.
10.

EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Geleverde goederen blijven ons eigendom zolang de wederpartij zijn verplichtingen uit enige met
ons gesloten overeenkomst nog niet (volledig) is nagekomen of in die nakoming tekortschiet, blijft
tekort schieten of tekort zal schieten, waaronder met name begrepen het geval, dat de wederpartij
verrichte of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden niet betaalt of zal betalen, alsmede
zolang vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten, zoals
vorderingen wegens schade, boete, rente en kosten niet zijn voldaan.
2. Indien en voor zover het lid 1 opgenomen beding (deels) een verlengd eigendomsvoorbehoud zou
omvatten, dat wettelijk niet zou zijn toegestaan, dan behouden wij ons tot zekerheid voor de nakoming
van enige voor de wederpartij uit een met ons gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting én
tot zekerheid (voor de betaling) van enige andere - bestaande of toekomstige - vordering, uit welke
hoofde ook, voorts en in elk geval – door het ontstaan van de vordering - een bezitloos pandrecht voor
op alle door ons geleverde goederen en zo nodig op goederen waarin door ons geleverde goederen
zijn verwerkt of waarvan zij deel uitmaken, welk pandrecht wordt gevestigd door registratie van onze
schriftelijke acceptatie van een door de wederpartij verstrekte opdracht, welke schriftelijke acceptatie
aldus geldt als onderhandse akte in de zin der wet.
3. De goederen kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht of gebruikt, doch zolang er op die goederen een eigendomsvoorbehoud en/of bezitloos
pandrecht rust niet worden bezwaard noch tot zekerheid dienen voor de nakoming van vorderingen
van derden.
11.

VERJARING

In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn verjaart ieder vorderingsrecht van de wederpartij jegens
ons door het enkele verloop van een jaar, te rekenen vanaf de dag dat de goederen aan de
wederpartij werden afgeleverd, althans vanaf de dag waarop de goederen door ons voor de
wederpartij ter beschikking werden gesteld.
12.

BETALING

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling zonder enige korting contant bij
(af)levering te geschieden of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of
girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum. De op onze bank- en/of giroafschriften aangegeven
valutadag is bepalend en wordt derhalve als dag van betaling aangemerkt.
2. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken in eerste instantie ter voldoening van door
ons gemaakte invorderingskosten, daarna ter voldoening van eventuele rente en vervolgens ter
voldoening van openstaande facturen, te beginnen met de oudste openstaande factuur.
3. Ongeacht de overeengekomen betalingscondities en in aanvulling op hetgeen in het hoofdstuk
OVEREENKOMST is bepaald is de wederpartij verplicht op ons verzoek een naar ons oordeel
voldoende zekerheid voor betaling te verstrekken. Als de wederpartij hieraan niet binnen de door ons
gestelde termijn voldoet, raakt hij direct in verzuim. Wij zijn in dat geval gerechtigd de overeenkomst te
ontbinden en de schade op de wederpartij te verhalen.
4. Het recht van de wederpartij om zijn eventuele vorderingen te verrekenen is uitgesloten, tenzij er
aan onze zijde sprake is van faillissement.

13.

RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de in het vorige hoofdstuk/artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden,
is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van 1%
van het factuurbedrag per (gedeelte van een) maand verschuldigd, één en ander over het nog
openstaande bedrag. Indien de wettelijke handelsrente hoger is, is de wederpartij laatstgenoemde
rente verschuldigd.
2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.
De hoogte van buitengerechtelijke incassokosten is vastgelegd (en te vinden in) in de Wet normering
buitengerechtelijke incassokosten en in het daarbij behorende besluit vergoeding voor
buitengerechtelijke incassokosten.
14.

OVERIG

1. Indien één van de in deze voorwaarden opgenomen bepalingen nietig of vernietigbaar mocht blijken
blijven deze voorwaarden voor het overige onverkort van kracht. Partijen zullen in voorkomend geval
een nietige of vernietigbare bepaling vervangen door één, die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel
en de strekking van deze voorwaarden.
2. Ingeval van strijd tussen de Nederlandse tekst van deze voorwaarden en de tekst van enige
vertaling daarvan prevaleert de Nederlandse tekst.
3. Van toepassing is steeds de meest recent gedeponeerde versie van deze voorwaarden.
15.

TOEPASSELIJK RECHT

1. Behoudens indien en voor zover daarvan in deze voorwaarden wordt afgeweken is op al onze
aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.

GESCHILLEN

1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd
worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van
toepassing zijn of voortvloeiend uit of verband houdende met de betreffende voorwaarden zelf,
geschillen over uitleg en uitvoering van genoemde overeenkomst en voorwaarden daaronder
begrepen en één en ander zowel ingeval van geschillen van feitelijke als van juridische aard, zullen
worden beslecht door de burgerlijke rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats, tenzij een
Nederlandse kantonrechter bevoegd is.
2. Partijen kunnen een andere vorm van geschillenbeslechting overeenkomen, zoals bijvoorbeeld
arbitrage of mediation.

