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ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN 

VAN LIGHTWEIGHT CONTAINERS B.V. 

 

Artikel 1: Definities 

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een hoofdletter aangeduide begrippen de 

volgende betekenis, tenzij expliciet anders aangegeven: 

Klant: iedere rechtspersoon/natuurlijk persoon die een Overeenkomst met 

Leverancier heeft gesloten of wenst te sluiten; 

Leverancier: Lightweight Containers B.V., gevestigd te Den Helder, Nederland; 

Bestelling: alle schriftelijke, mondelinge of langs elektronische weg door Klant 

aan Leverancier verstrekte opdrachten in verband met de levering van 

de Producten; 

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Leverancier en Klant in verband met de 

aankoop, verkoop en levering van de Producten; 

Partij (Partijen): Leverancier en/of Klant, afzonderlijk dan wel gezamenlijk; 

Product: Drukvat(en), ontworpen door en geproduceerd voor Lightweight 

Containers B.V. voor eenmalig gebruik, (“KeyKeg”); 

Vertrouwelijke Informatie: alle visuele, mondelinge, schriftelijke en/of langs elektronische weg 

verstrekte informatie en gegevens die (in)direct door de verstrekkende 

Partij aan de ontvangende Partij of de directie en/of het personeel van 

de ontvangende Partij worden bekendgemaakt, daaronder begrepen 

informatie met betrekking tot bedrijfsvoering, producten, 

productiewijzen, financiële informatie, prijzen, marktgegevens, 

klanten en/of leveranciers en/of concurrentiegevoelige informatie; 

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden. 

 

 

Artikel 2: Reikwijdte 

 

1. Het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden is van toepassing op alle aanbiedingen van 

Leverancier (daaronder begrepen (verzoeken tot) aanbiedingen) en gesloten c.q. nog te 

sluiten overeenkomsten tenzij schriftelijk uitdrukkelijk door Partijen van deze Algemene 

Voorwaarden wordt afgeweken. 

 

2. De toepasselijkheid van door Klant gehanteerde algemene voorwaarden wordt hierbij 

expliciet uitgesloten. Het feit dat de Overeenkomst is aangegaan betekent dat Klant afstand 

doet van diens eventuele algemene voorwaarden, zodat op alle Overeenkomsten uitsluitend 

deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn. 

 

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn pas bindend tegenover Leverancier, 

indien en voor zover Leverancier deze schriftelijk heeft bevestigd. 

 

4. Bij strijdige bepalingen tussen de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst prevaleert 

de Overeenkomst. 
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5. In het geval een bepaling in deze Algemene Voorwaarden ongeldig, onwettig of anderszins 

niet uitvoerbaar is, laat dat onverlet de overige bepalingen. Partijen treden in overleg om de 

ongeldige of onuitvoerbare bepaling te vervangen door een nieuwe bepaling, die de 

bedoeling van de ongeldige of onuitvoerbare bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

 

6. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de kopjes in deze Algemene Voorwaarden. 

De in deze Algemene Voorwaarden gebruikte kopjes hebben geen invloed op de inhoud of 

geldigheid van het bepaalde in de artikelen of leden ervan. 

 

 

Artikel 3: Aanbiedingen en de totstandkoming van een Overeenkomst 

 

1. Alle aanbiedingen, ongeacht de vorm daarvan, zijn vrijblijvend en kunnen te allen tijde 

worden herroepen. Dit is ook het geval indien een acceptatieperiode is vermeld. 

Aanbiedingen zijn niet bindend tegenover Leverancier en gelden slechts als uitnodiging tot 

het plaatsen van een Bestelling, tenzij Leverancier schriftelijk uitdrukkelijk anders heeft 

aangegeven. 

 

2. Een Overeenkomst tussen Leverancier en Klant komt tot stand zodra Leverancier de 

Bestelling van Klant schriftelijk (daaronder begrepen langs elektronische weg) aanvaardt 

of aanvangt met de uitvoering van de Bestelling. Voor zover een Overeenkomst tot stand is 

gekomen doordat Leverancier is aangevangen met de uitvoering van de Bestelling, geldt de 

factuur van Leverancier ook als Opdrachtbevestiging. 

 

3. De Opdrachtbevestiging door Leverancier wordt geacht juist te zijn, tenzij er per 

ommegaande door Leverancier schriftelijk bezwaar wordt ontvangen. Alsdan is er geen 

Overeenkomst tot stand gekomen. 

 

4. Naderhand gemaakte afspraken of wijzigingen, evenals (mondelinge) afspraken en/of 

toezeggingen van personeel van Leverancier of door verkopers, agenten, 

vertegenwoordigers of andere tussenpersonen namens Leverancier binden Leverancier 

slechts indien en voor zover deze schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd. 

 

5. Leverancier behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de samenstelling van 

door haar te leveren Producten, daaronder begrepen technische wijzigingen aan het 

Product. Leverancier garandeert dat dit niet leidt tot een afname van de functionele 

eigenschappen van het betreffende Product. 

 

6. Indien Klant een Product met op zijn situatie toegespitste specificaties heeft besteld en de 

benodigde gegevens daarvoor (ontwerp, materialen enz.) zijn niet, niet tijdig of niet 

conform de daartoe gesloten Overeenkomst aan Leverancier ter beschikking gesteld, dan 

is Leverancier gerechtigd Klant het standaard Product te leveren in plaats van het specifiek 

bestelde Product en heeft recht op betaling van de prijs van het standaard Product in 

overeenstemming met het bepaalde in artikel 6 van de Algemene Voorwaarden. 
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7. Leverancier is gerechtigd, indien dit voor de correcte uitvoering van de Bestelling nodig of 

wenselijk geacht wordt, om derden in te schakelen voor de nakoming van de 

Overeenkomst; de kosten daarvan worden doorberekend aan Klant in overeenstemming 

met de raming. 

 

 

8. Alle beschrijvingen, illustraties, modellen en/of monsters waarmee Leverancier Klant 

informeert over de aan te bieden Producten, daaronder reclamematerialen en prijslijsten, 

geven slechts een algemene indruk van de Producten. Genoemde informatie maakt geen 

deel uit van de Overeenkomst tussen Partijen, en Klant kan er geen rechten aan ontlenen. 

 

9. Indien Klant in de uitoefening van een bedrijf of beroep handelt, is het bepaalde in art. 

6:227b lid 1 en 6:227c BW niet van toepassing. 

 

 

Artikel 4: Contractonderhandelingen 

 

Leverancier heeft het recht onderhandelingen over nog te sluiten Overeenkomsten te allen 

tijde af te breken. Klant mag bij afgebroken onderhandelingen in geen geval verlangen dat 

er verdere onderhandelingen plaatsvinden en geen vergoeding van gemaakte c.q. nog te maken 

kosten en/of geleden of nog te lijden schade vorderen, ongeacht de reden voor bedoelde 

schade. 

 

 

Artikel 5: Prijzen 

 

1. Tenzij expliciet anders overeengekomen in de bijbehorende Overeenkomst zijn de door 

Leverancier vermelde prijzen op basis van Levering Vrachtvrij tot vervoerder (FCA) 

(Incoterms 2000) exclusief BTW, invoerrechten en andere lasten, doch inclusief 

verpakkingskosten. 

 

2. De door Leverancier gehanteerde prijzen voor de Producten worden bevestigd met de 

Opdrachtbevestiging en zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst 

kostenbepalende factoren. 

 

3. Leverancier is gerechtigd wijzigingen in de kostenbepalende factoren met betrekking tot de 

Overeenkomst, daaronder begrepen prijzen voor (grond)stoffen, hulpstoffen, 

arbeidskosten, valutakosten, belastingen, heffingen en andere overheidsmaatregelen, door 

te berekenen aan Klant. 

 

 

Artikel 6: Betalingen 

 

1. Tenzij eerder anderszins schriftelijk overeengekomen geschiedt betaling voor levering van 

de Producten, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van de Algemene 

Voorwaarden, in euro’s (in Nederland) zonder aftrek van kortingen, bankkosten of 

schuldvereffening, of verstrekt Klant vóór levering voldoende zekerheid in de vorm van 

een kredietbrief (L/C), een bankgarantie op eerste verzoek of een andere voor Leverancier 
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aanvaardbare vorm van zekerheid. Zekerheid dient te worden verstrekt door een te goeder 

naam bekend staande bank, in overeenstemming met de geldende regels van de Internationale 

Kamer van Koophandel (“ICC”) te  Parijs (zoals de “ICC Uniform Rules for Demand 

Guarantees” en de “ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits”) die 

van toepassing zijn op de betreffende zekerheid. 

 

2. Waar geen betaling vooraf in overeenstemming met het bepaalde in lid 2 van dit artikel is 

overeengekomen, is Leverancier gerechtigd de Producten op het moment van levering in 

rekening te brengen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 7 van de Algemene 

Voorwaarden. Mogelijke opslagkosten worden afzonderlijk in rekening gebracht. 

 

Tenzij eerder anders schriftelijk is afgesproken, geschiedt betaling van facturen op de door 

Leverancier aangegeven bank- of girorekening binnen dertig (30) dagen na de 

factuurdatum. Betaling wordt pas geacht te hebben plaatsgevonden nadat het verschuldigde 

bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Leverancier is bijgeschreven. 

 

3. Waar Klant niet vooraf betaalt casu quo de in lid 1 van dit artikel van de Algemene 

Voorwaarden vermelde zekerheid niet binnen de door Leverancier gestelde termijn 

verstrekt, is Leverancier gerechtigd haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst(en) 

geheel of gedeeltelijk op te schorten, onverminderd haar andere rechten op grond van de 

Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, totdat Klant volledig aan zijn verplichting 

tot betaling vooraf of verstrekking van zekerheid heeft voldaan. Voormelde opschorting laat 

onverlet de verplichtingen van Klant. 

 

4. Bij niet-betaling of niet tijdige betaling (vooraf), is Klant rechtens in gebreke, zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling nodig is, en is Klant wettelijke rente over het te betalen 

bedrag (inclusief BTW) verschuldigd vanaf de datum waarop deze in gebreke is voor 

zakelijke overeenkomsten, zoals bepaald in art. 6:119a en 6:120 BW. 

 

5. Bij Bestellingen verstrekt door meerdere Klanten zijn alle Klanten hoofdelijk 

aansprakelijk voor nakoming van de verplichtingen, zoals bepaald in de Overeenkomst, 

deze Algemene Voorwaarden en meer in het bijzonder van de verplichtingen in dit 

artikel. 

 

 

Artikel 7: Levering/risico en levertermijn  

 

1. Tenzij anders schriftelijk overeenkomen geschiedt levering FCA (Incoterms 2000) vanaf (i) de 

productiefaciliteit of (ii) vanaf een opslagplaats die door de Leverancier wordt beheerd. 

 

2. De door Leverancier te leveren Producten gelden als geleverd wanneer Leverancier de 

Producten, vrijgemaakt voor export, aan de vervoerder heeft overgedragen . Op het moment 

dat de Producten beschikbaar zijn voor Klant of de vervoerder gaat het risico van verlies van 

of schade aan de Producten over op Klant. 
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3. Leverancier heeft het recht deelleveringen te doen, waarvoor vooraf betaald casu quo 

zekerheid verstrekt dient te worden of die afzonderlijk door Leverancier in rekening 

gebracht kunnen worden. Alsdan heeft Klant de verplichtingen zoals vermeld in artikel 6 

van de Algemene Voorwaarden. 

 

4. Levertijden worden bij benadering gegeven. Het vermelden van een levertermijn geldt 

nimmer als een fatale termijn, tenzij expliciet anders schriftelijk overeengekomen. 

Leverancier heeft te allen tijde het recht de Producten eerder dan op de vermelde 

leverdatum aan Klant te leveren. 

 

5. Bij overschrijding van de levertermijn heeft Leverancier geen plicht tot het betalen van een 

vergoeding. Nadat de levertermijn minimaal met zes (6) weken is overschreden kan Klant 

Leverancier een schriftelijke aanmaning sturen, met vermelding van een definitieve 

(redelijke) levertermijn. Indien levering binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is 

Klant gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, tenzij er sprake is van overmacht bij 

Leverancier (zie artikel 21 van de Algemene Voorwaarden). 

 

Artikel 8: Ontvangst van de Producten door Klant 

 

1. Klant is verplicht de Producten bij levering door Leverancier in ontvangst te nemen, tenzij 

Partijen expliciet zijn overeengekomen dat Leverancier de Producten voor rekening en 

risico van Klant opslaat. 

 

2. Tenzij er daaromtrent andere afspraken zijn gemaakt is Klant in gebreke zonder dat 

daarvoor een ingebrekestelling nodig is, indien Klant de Producten niet bij levering door 

Leverancier in ontvangst neemt, en kan Leverancier de Producten voor rekening en risico 

van Klant opslaan. Alle daaruit voortvloeiende kosten, daaronder begrepen, zonder daartoe 

beperkt te zijn, de kosten van opslag komen voor rekening van Klant en dienen door Klant 

te worden voldaan vóórdat Leverancier verplicht is de betreffende Producten te leveren. 

Het in dit lid bepaalde is van toepassing onverminderd de andere rechten van Leverancier. 

 

 

Artikel 9: Transport 

 

1. Een verzoek van Klant aan Leverancier om het transport, de verzending en/of verzekering 

van de Producten te regelen wordt slechts ingewilligd door Leverancier indien Klant 

schriftelijk heeft verklaard de kosten en het daarmee gepaard gaande (extra) risico te dragen 

en die te dekken door middel van (aanvullende) verzekering, een en ander onverminderd 

het bepaalde in artikel 7 van de Algemene Voorwaarden. 

 

2. Transport van de Producten komt voor rekening en risico van Klant, zelfs indien de 

vervoerder stelt dat in vrachtbrieven, op de adresbonnen en dergelijke is bedongen dat alle 

vervoersschade voor rekening en risico van de expediteur komt. 
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Artikel 10: Klachten 

 

1. Klant is verplicht de Producten en de verpakking onmiddellijk na ontvangst ervan te 

controleren op onnauwkeurigheden, tekortkomingen en/of schade en om te controleren of 

de Producten gebreken en/of schade vertonen. 

 

2. Klachten over aantallen, types en verpakking van de Producten dienen onmiddellijk door 

Klant op het transportdocument of het leveringsbewijs te worden vermeld, op verbeurte van 

verval van het recht om een klacht daaromtrent in te dienen. [Klachten over] Zichtbare 

gebreken aan Producten en/of de verpakking ervan dienen zo spoedig mogelijk, doch in elk 

geval binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk te worden 

gemeld, met nauwkeurige vermelding van de aard en reden voor de klacht, bij gebreke 

waarvan Klant geacht wordt de Producten te hebben aanvaard. 

 

3. Gebruik en/of wederverkoop van de Producten betekent aanvaarding door Klant. 

 

4. Het bepaalde in de voorgaande leden 2 en 3 doet niet af aan de rechten van Klant met 

betrekking tot verborgen gebreken. Klant is verplicht Leverancier schriftelijk in kennis te 

stellen van verborgen gebreken binnen vijf (5) dagen nadat deze zijn geconstateerd of 

redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd, doch uiterlijk zes (6) maanden na 

ontvangst van de Producten. 

 

5. Bij een klacht is Klant verplicht de Producten waarover geklaagd is voor nadere inspectie 

door Leverancier ter beschikking te houden. Klant is bovendien verplicht anderszins mede 

werking te verlenen aan onderzoeken naar de Producten door Leverancier en deze daartoe 

toegang te verlenen tot zijn terreinen en gebouwen. 

 

6. Een klacht geeft Klant niet het recht zijn (betalings)verplichtingen tegenover Leverancier 

op te schorten en/of een verrekening van schulden te vorderen. 

 

7. Slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier is het terugsturen van 

de Producten toegestaan, een en ander onder door Leverancier nader te bepalen 

voorwaarden, daaronder begrepen voorwaarden met betrekking tot de kosten en de wijze 

van verzending. Indien Producten worden teruggezonden zonder instemming van 

Leverancier, dan zijn de kosten voor verzending en opslag van die goederen voor rekening 

en risico van Klant. 

 

8. Bij een meningsverschil tussen Partijen over de grond van een klacht over de Producten 

benoemen Partijen gezamenlijk een onafhankelijk deskundige die gevraagd zal worden zich 

daaromtrent een oordeel te vormen. Het uiteindelijke oordeel van de onafhankelijk 

deskundige is bindend voor Partijen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De met 

het oordeel gemoeide kosten worden gedragen door de Partij die (het meest) in gebreke is. 
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Artikel 11: Garantie 

 

1. Leverancier garandeert dat de Producten ter zake uitvoering en materialen ten tijde van de 

levering ervan vrij zijn van wezenlijke gebreken en overeenkomen met de in de 

Overeenkomst vastgelegde hoeveelheden, types en productspecificaties. 

 

2. De garantie betekent uitsluitend dat Leverancier verplicht is nog ontbrekende Producten te 

leveren, geleverde producten te vervangen of terug te nemen en Klant daarvoor het conform 

de factuur verschuldigde te vergoeden, evenals de kosten voor het terugzenden van deze 

Producten. Leverancier aanvaardt in geen geval verdere verplichtingen, daaronder 

begrepen vergoeding van andere kosten, schade en/of rente. 

 

3. Andere voorwaarden en garantie met betrekking tot de kwaliteit of geschiktheid voor het 

beoogde gebruik van de Producten zijn van toepassing, mits deze schriftelijk door Partijen 

zijn overeengekomen. 

 

4. Alle afspraken betreffende de garantie vervallen indien Klant de geleverde Producten 

aanpast, verwerkt of verandert zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 

Leverancier of de geleverde Producten niet volgens de gebruiksaanwijzingen gebruikt of 

deze voor oneigenlijke doeleinden laat gebruiken. 

 

 

Artikel 12: Gebruik door Klant/vrijwaring 

 

1. Klant onthoudt zich van het aanpassen, verwerken of wijzigen van de geleverde Producten 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leverancier. Het is Klant bovendien 

niet toegestaan het “KeyKeg” handelsmerk en logo te verwijderen en/of andere door 

Leverancier aangebrachte teksten/verklaringen van de Producten te verwijderen (bijv. 

gebruiksaanwijzingen, waarschuwingen enz.). 

 

2. Klant vrijwaart Leverancier voor de gevolgen van vorderingen tot schadevergoeding en 

vorderingen van derden als gevolg van niet-nakoming van het in dit artikel bepaalde zijdens 

Klant. 

 

 

Artikel 13: Beëindiging van de Overeenkomst 

 

1. In het geval Klant verplichtingen tegenover Leverancier niet, niet tijdig of niet volledig 

nakomt, aan Klant surseance van betaling is verleend, Klant failliet is verklaard of heeft 

besloten de onderneming op te heffen, is Klant rechtens in gebreke, en zijn alle vorderingen 

van Leverancier onmiddellijk opeisbaar en is wettelijke handelsrente (art. 6:119a jo art. 

6:120 BW) verschuldigd vanaf dat moment of vanaf de eerdere vervaldatum. Klant dient 

Leverancier tevens alle door Leverancier gemaakte buitengerechtelijke kosten te 

vergoeden, met een minimum van vijftien procent (15%) van de uitstaande vordering, een 

en ander onverminderd haar recht op vergoeding van andere juridische kosten. 
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2. Voorts heeft Leverancier alsdan het recht de (verdere) nakoming van haar verplichtingen 

gedurende een maximum periode van twee (2) maanden op te schorten en de aan haar 

toebehorende Producten terug te nemen of de huidige Overeenkomst en eventuele andere 

met Klant gesloten overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen, een en ander 

onverminderd haar andere rechten. Gedurende de opschortingsperiode is Leverancier 

gerechtigd en aan het einde daarvan verplicht te kiezen voor (verdere) nakoming of gehele 

of gedeeltelijke beëindiging van de opgeschorte Overeenkomst(en), zonder gehouden te 

zijn tot een vergoeding aan Klant. Voormelde opschorting laat onverlet de verplichtingen 

van Klant. 

 

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud 

 

1. Het eigendomsrecht op de Producten gaat pas over op Klant nadat de Producten zijn 

geleverd en Klant heeft voldaan aan zijn betalingsverplichtingen, zoals die voortvloeien uit 

de Overeenkomst op grond waarvan de levering heeft plaatsgevonden, daaronder begrepen 

eventuele vergoedingen, kosten, rente en boetes, zelfs indien voor de betaling zekerheid is 

gesteld. 

 

2. Totdat Klant aan zijn voormelde betalingsverplichtingen heeft voldaan, is het Klant niet 

toegestaan om op door Leverancier geleverde Producten pand- of retentierecht te vestigen 

ten behoeve van derden of bedoelde Producten op enigerlei wijze of op enigerlei grond uit 

te lenen, de zeggenschap erover af te staan of te onderwerpen aan het bepaalde in lid 3 van 

dit artikel van de Algemene Voorwaarden. Bij inbeslagname van de geleverde Producten 

door derden, ongeacht de gronden daarvoor, is Klant eveneens verplicht Leverancier 

daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen. 

 

3. Voordat Klant voormelde betalingen heeft verricht, is het Klant toegestaan de Producten 

binnen zijn gewone bedrijfsvoering te gebruiken en/of deze te verkopen op voorwaarde dat 

Leverancier zich de rechten van Klant tegenover de koper(s) toe-eigent totdat Klant de 

Producten volledig voldaan heeft. Voormelde rechten omvatten uitdrukkelijk alle 

vorderingen op deze kopers. Voor zover dat alsdan nodig is, draagt Klant bedoelde rechten 

over op Leverancier, welke overdracht Leverancier reeds nu voor alsdan aanvaardt. 

 

4. In het geval Klant niet aan haar verplichtingen voldoet of daarvoor gegronde vrees bestaat, 

dan is Leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten bij 

Klant of derden te (laten) verwijderen, zoals bepaald in het eerste lid van dit artikel. Klant 

is verplicht zijn volledige medewerking daaraan te verlenen, onder verbeurte van een boete 

van vijftien procent (15%) van het (factuur)bedrag per dag of deel van een dag [bij het niet 

verlenen van medewerking]. 

 

5. Klant verplicht zich op eerste verzoek van Leverancier: 

 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen brand, ontploffing, waterschade en diefstal, en de verzekeringspolis voor 

kennisgeving aan Leverancier over te leggen; 

- alle vorderingen van Klant op de verzekeraars met betrekking tot de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in overeenstemming met artikel 3:239 BW 

aan Leverancier te verpanden; 
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- eventuele vorderingen van Klant op haar kopers bij wederverkoop van de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde Producten in overeenstemming met artikel 3:239 BW 

aan Leverancier te verpanden; 

- terstond een lijst met de namen en adressen van alle derden aan wie Klant de door 

Leverancier onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten heeft wederverkocht, 

met vermelding van alle rechten die hij op grond daarvan op die derden heeft verkregen. 

 

6. Waar Klant in gebreke blijft bij het verstrekken van medewerking aan Leverancier, zoals 

bepaald in lid 5van dit artikel van de Algemene Voorwaarden, ook na een ingebrekestelling, 

wordt een boete van vijfentwintig  procent (25%) van de uitstaande vordering op Klant 

onmiddellijk opeisbaar, evenals een onmiddellijk opeisbaar bedrag ad vijf procent (5%) 

over de uitstaande vordering voor elke volgende dag dat Klant niet aan zijn verplichtingen 

voldoet, onverminderd de overige rechten van Leverancier. 

 

 

Artikel 15: Aansprakelijkheid 

 

1. De volledige aansprakelijkheid van Leverancier tegenover Klant is beperkt tot de 

garantieverplichting zoals vermeld in artikel 11 van de Algemene Voorwaarden. 

 

2. Leverancier is in geen geval aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van 

de Producten door Klant of derden, tenzij die schade te wijten is aan een gebrek waarvoor 

Leverancier aansprakelijk is ingevolge niet-vervulling van de geboden garantie. 

Aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, immateriële schade of 

milieuschade, daaronder begrepen winst- en omzetderving, verlies van marktaandeel, 

productiestagnatie, verlies van gedane investeringen, verlies van goodwill, schade aan de 

goede naam enz. is ook uitdrukkelijk uitgesloten. 

 

3. In het geval en voor zover Leverancier, ondanks het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit 

artikel van de Algemene Voorwaarden, aansprakelijk kan worden gehouden, op welke 

grond dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 500.000,-- 

(zegge: vijfhonderd duizend euro) per claim en een bedrag van  zevenhonderd en vijftig 

duizend euro (€ 750.000,--) per kalenderjaar. 

 

4. Een reeks gebeurtenissen die aanleiding zijn voor verlies wordt geacht een enkele 

gebeurtenis/claim te vormen voor de toepassing van dit artikel van de Algemene 

Voorwaarden. 

 

5. Klant vrijwaart Leverancier van alle vorderingen van derden, ongeacht de reden daarvoor, 

in verband met de door Klant aan die derden geleverde Producten, tenzij rechtens kan 

worden vastgesteld dat deze vorderingen gebaseerd zijn op productaansprakelijkheid en 

Klant tevens kan aantonen dat hem daarin geen blaam treft. 
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Artikel 16: Vrijwaring 

 

1. In het geval Leverancier door derden aansprakelijk wordt gehouden voor schade in dit 

opzicht, waarvoor zij niet aansprakelijk is op grond van de Overeenkomst met Klant en/of 

deze Algemene Voorwaarden, dan vrijwaart Klant Leverancier volledig en vergoedt al 

hetgeen Leverancier aan deze derde moet betalen. 

2. Klant is te allen tijde verplicht al het mogelijke te doen om schade te beperken. 

 

 

Artikel 17: Klachtenafhandeling  

 

Klant stelt een effectieve registratieprocedure in en onderhoudt deze in verband met 

klachten, opmerkingen en vragen met betrekking tot (het gebruik van) de geleverde 

Producten. Klant stelt Leverancier onmiddellijk op de hoogte van eventuele klachten, 

opmerkingen en vragen die Klant in verband met de geleverde Producten ontvangt, en 

voorziet Leverancier van alle documentatie en informatie daarover. Klant neemt alleen 

klachten, opmerkingen en vragen in behandeling nadat hij daarvoor schriftelijke 

toestemming van Leverancier heeft ontvangen. Alsdan neemt Klant de klacht, het 

commentaar of de vraag in behandeling in overeenstemming met de daarvoor door 

Leverancier gegeven aanwijzingen. 

 

 

Artikel 18: Terugroeping 

 

1. Klant is verplicht Leverancier te helpen bij eventuele terugroepacties. In dat opzicht 

verplicht Klant zich de geleverde Producten gedurende een minimumperiode van vijf (5) 

jaar vanaf de datum van verkoop en/of gebruik van het Product te kunnen herleiden. De 

bestanden bevatten ten minste informatie over de datum van verkoop en/of gebruik, 

bedragen en batchnummers en eventuele andere informatie die nodig is in het kader van 

een terugroepactie. Leverancier is bevoegd deze bestanden te allen tijde te raadplegen en 

daarvan van Klant kopieën te ontvangen. 

 

2. Waar Leverancier overgaat tot een terugroepactie met betrekking tot Producten, zendt 

Klant die Producten onmiddellijk terug aan Leverancier indien deze nog in zijn bezit zijn. 

Alsdan restitueert Leverancier Klant het factuurbedrag van de geretourneerde Producten en 

de verzendkosten daarvan. 

 

 

Artikel 19: Vertrouwelijke Informatie en Geheimhouding 

 

1. Alle Vertrouwelijke Informatie (daaronder begrepen de intellectuele eigendomsrechten) 

blijven eigendom van de verstrekkende Partij. Het verstrekken van Vertrouwelijke 

Informatie door de verstrekkende Partij aan de ontvangende Partij wordt in geen geval 

geacht een overdracht van rechten of het verlenen van een licentie voor het gebruik van de 

Vertrouwelijke Informatie te zijn. 
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2. De ontvangende Partij garandeert de verstrekkende Partij de Vertrouwelijke Informatie niet 

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verstrekkende Partij (in)direct aan 

derden bekend te maken of deze (gedeeltelijk) aan derden mondeling of schriftelijk ter 

beschikking te stellen, en strikte geheimhouding te betrachten met betrekking tot de 

Vertrouwelijke Informatie. De ontvangende Partij garandeert eveneens om de 

Vertrouwelijke Informatie niet zodanig te gebruiken dat hiermee schade wordt of kan 

worden toegebracht aan de verstrekkende Partij, en de Vertrouwelijke Informatie ook niet 

te gebruiken voor andere doeleinden dan de nakoming van diens verplichtingen op grond 

van de gesloten Overeenkomst. 

 

3. De ontvangende Partij maakt op geen enkele wijze kopieën van Vertrouwelijke Informatie. 

Daarnaast garandeert de ontvangende Partij op eerste verzoek van de verstrekkende Partij 

en bij beëindiging en/of afloop van de gesloten Overeenkomst onmiddellijk aan haar te 

retourneren: (I) alle bij haar in bezit zijnde documenten en kopieën of uittreksels daarvan, 

ongeacht de vorm ervan, waarin Vertrouwelijke Informatie is opgenomen; (II) alle andere 

(elektronische) gegevensdragers waarop Vertrouwelijke Informatie is vastgelegd; (III) alle 

aantekeningen voor de verwezenlijking waarvan Vertrouwelijke Informatie was gebruikt; 

(IV) alle documenten, memo’s, rapporten enz. die Vertrouwelijke Informatie bevatten, al 

dan niet in aangepaste vorm en/of voor de verwezenlijking waarvan Vertrouwelijke 

Informatie was gebruikt. 

 

4. Waar Klant in strijd met het bepaalde in dit artikel handelt, is deze Leverancier een 

onmiddellijk opeisbare boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,--) voor iedere schending 

verschuldigd, een en ander onverminderd de overige rechten van Leverancier. 

 

 

Artikel 20: Intellectuele en industriële eigendom 

 

1. Leverancier blijft de eigenaar van eventuele afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, 

uitleggen, inspectiedocumenten, monsters, diagrammen, modellen, advies of andere 

documentatie die aan Klant ter beschikking is/zijn gesteld met een aanbieding van 

Leverancier of in een met Leverancier gesloten Overeenkomst of aan Klant 

bekendgemaakte Overeenkomst. Voormelde afbeeldingen, tekeningen, berekeningen enz. 

dienen op eerste verzoek aan Leverancier te worden geretourneerd. 

 

2. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op en/of in verband met het Product, de 

verpakking, de gebruiksaanwijzingen enz. evenals op de in lid 1 van dit artikel van de 

Algemene Voorwaarden vermelde documentatie, evenals die rechten die kunnen worden 

afgedwongen op grond van de in lid 1 van dit artikel van de Algemene Voorwaarden en/of 

in verband met het Product, de verpakking, gebruiksaanwijzingen enz., evenals de in 

verband met de in lid 1 van dit artikel van de Algemene Voorwaarden vermelde 

documentatie behoren exclusief toe aan en/of zijn exclusief toe te schrijven aan 

Leverancier. Klant heeft uitsluitend het recht gebruik te maken van die verpakking en/of 

gebruiksaanwijzingen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Leverancier. 

 

3. Klant wordt geacht bekend te zijn met het feit dat er gebruik is gemaakt van octrooien bij 

het vervaardigen van het Product. Klant onthoudt zich van al hetgeen inbreuk zou kunnen 

maken op een of meer van deze octrooien. Ook laat Klant zijn kopers weten dat er bij het 
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vervaardigen van het Product gebruik is gemaakt van octrooien en dat daarop geen inbreuk 

mag worden gemaakt. Tot slot stelt Klant Leverancier onmiddellijk gedetailleerd op de 

hoogte mocht hem op enigerlei bekend worden dat er inbreuk is gemaakt, in welke vorm 

dan ook, op een octrooi van Leverancier. Klant vrijwaart Leverancier verder van 

vorderingen ingevolge inbreuk op voormelde (octrooi)rechten en vergoedt eventuele door 

Leverancier geleden schade als gevolg van inbreuk. Bij (vermeende) inbreuk heeft 

Leverancier het recht om de nakoming van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

onmiddellijk op te schorten of deze te beëindigen. 

 

4. In het geval Klant het bepaalde in dit artikel schendt, is Klant Leverancier een onmiddellijk 

opeisbare boete van vijftig duizend euro (€ 50.000,--) voor iedere schending verschuldigd, 

een en ander onverminderd de overige rechten van Leverancier. 

 

 

Artikel 21: Overmacht 

 

1. Overmacht wordt gedefinieerd als omstandigheden in verband met personen en/of 

materialen van wie/waarvan Leverancier gebruik maakt of zou moeten maken bij de 

uitvoering van de Overeenkomst, waarbij die omstandigheden zodanig zijn dat de 

uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk of zo moeilijk of onredelijk kostbaar wordt 

dat uitvoering ervan redelijkerwijs niet (onmiddellijk) van Leverancier verwacht kan 

worden. 

 

2. In ieder geval valt onder overmacht – zonder daartoe beperkt te zijn: oorlog en vergelijkbare 

situaties, overheidsmaatregelen, stakingen, werkuitsluitingen, belemmeringen van derden; 

vervoersmoeilijkheden, daaronder begrepen vertragingen bij landsgrenzen; onvoorziene 

technische problemen bij Partijen; verlies van werkuren als gevolg van vorst of andere 

weersomstandigheden; brand, ontploffing, andere ernstige verstoringen van de activiteiten 

van Leverancier die niet onder haar aansprakelijkheid vallen en omstandigheden waardoor 

Leverancier niet, niet tijdig of niet juist door derden te verrichten werkzaamheden kan 

ontvangen en dat van belang is in verband met de door Leverancier te verrichten 

werkzaamheden. 

 

3. Bij overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Leverancier opgeschort. 

In het geval dat de termijn waarin nakoming door Leverancier vanwege de overmacht niet 

mogelijk is langer dan een maand duurt, heeft Leverancier het recht de Overeenkomst te 

ontbinden zonder dat dit aanleiding is tot een schadevergoedingsplicht. 

 

4. Klant mag de Overeenkomst echter niet ontbinden, tenzij Klant kan aantonen dat eerdere 

nakoming van essentieel belang is voor hem voor zijn bedrijfsvoering. Ontbinding kan 

alsdan schriftelijk geschieden, binnen maximaal vijf (5) dagen na verloop van de termijn 

van een maand. 
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5. Indien Leverancier al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan wanneer de 

overmacht intreedt, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, dan is zij 

gerechtigd om, voor zover er nog geen factuur is gestuurd, het reeds geleverde of te leveren 

deel afzonderlijk te factureren en Klant dient die factuur te voldoen als ware het in verband 

met een afzonderlijke overeenkomst. Dit geldt evenwel niet indien het reeds geleverde of 

te leveren deel geen zelfstandige waarde heeft. 

 

 

Artikel 22: Overige  

 

1. Klant mag nimmer een aan Leverancier verschuldigd bedrag verrekenen met een door 

Leverancier aan hem te betalen bedrag. 

 

2. Alle rechtsvorderingen van Klant op Leverancier op grond van een Overeenkomst of de wet 

hebben een verjaringstermijn van een (1) jaar na ingang ervan in overeenstemming met de 

wettelijke regels. 

 

3. De laatste huidige of verstuurde versie van deze Algemene Voorwaarden is van toepassing. 

 

4. Leverancier is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze 

wijzigingen treden in werking op de aangegeven ingangsdatum, maar gelden niet voor 

Overeenkomsten die vóór die datum gesloten zijn. Leverancier stuurt Klant tijdig een 

exemplaar van de gewijzigde Algemene Voorwaarden. Waar geen ingangsdatum is 

vermeld, treden de wijzigingen jegens Klant in werking zodra de wijziging aan hem bekend 

is (gemaakt). 

 

 

Artikel 23: Toepasselijk recht en geschillen 

 

1. Op de rechtsverhouding tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van 

het Weens Koopverdrag. 

 

2. De Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is bindend. 

 

3. Ter zake van de uitleg van internationale handelsvoorwaarden zijn de "Incoterms 2000", 

vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel in Parijs (I.C.C.), van toepassing, 

althans de meest recente versie daarvan. 

 

4. Alle geschillen (inclusief geschillen die slechts door een Partij als zodanig gezien worden) 

voortvloeiend uit of in verband met de Overeenkomst waarop deze Algemene 

Voorwaarden van toepassing zijn, of de (uitleg of uitvoering van de) Algemene 

Voorwaarden zelf, zowel rechtens als feitelijk, zullen worden beslecht door de bevoegde 

rechter van de Rechtbank te Amsterdam, onverminderd de rechten van Leverancier om het 

geschil te laten beslechten door de bevoegde rechter met jurisdictie in de woonplaats van 

Klant. 

 

 


