ALGEMENE VOORWAARDEN PW MARKETS BV
Artikel 1
Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt
verstaan onder:
a) Gebruiker: de gebruiker van deze algemene
voorwaarden, te weten PW Markets BV en
alle aan haar gelieerde vennootschappen,
waaronder Trends & Trade Venlo BV, TICA
Aalsmeer BV en Trends & Trade Fashion BV
en/ of volmachtgever daar waar deze laatste
als gebruiker moet worden begrepen
volgens artikel 3 lid 4 (Volmacht).
b) Koper: een niet-consument, handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf welke
zich heeft ingeschreven bij gebruiker of zijn
gemachtigden. Tevens zal hieronder worden
begrepen de ingeschrevene bij gebruiker
met wie nog geen overeenkomst tot stand is
gekomen.
c) Totstandkomen:
in
deze
algemene
voorwaarden zal ‘totstandkomen’ en alle
daarvan afgeleiden, uitdrukkelijk betekenen
hetgeen in artikel 3 van de algemene
voorwaarden wordt gesteld.
d) Offerte: een prijsopgave voor producten
gedaan door gebruiker volgens deze
algemene voorwaarden.
2. In deze algemene voorwaarden zal het
enkelvoud geacht worden het meervoud te
omvatten en vice versa.
Artikel 2
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Toepasselijkheid, pasgebruik en
betreding van het terrein
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op alle offertes van de gebruiker,
de acceptatie van dergelijke offertes en op
alle aldus gesloten overeenkomsten tussen
gebruiker en koper. Voor en tijdens het
sluiten van een overeenkomst kan gebruiker
verlangen dat de door hem uitgegeven pas
door koper wordt getoond.
Afwijking van deze algemene voorwaarden
is slechts mogelijk voor die bedingen
waarvoor dit uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen tussen koper en gebruiker.
Indien een dergelijk geval zich voordoet zal
deze afwijking enkel gelden voor de
desbetreffende overeenkomst waarvoor de
afwijking is gemaakt.
Een afwijking als bedoeld in het vorige lid zal
zoveel als mogelijk aansluiten bij de
relevante bepaling van deze algemene
voorwaarden waarvan wordt afgeweken.
Een dergelijke afwijking als bedoeld in de
vorige twee leden laat onverlet de
toepassing van alle overige artikelen uit deze
algemene voorwaarden.
Onderhavige algemene voorwaarden zijn
van toepassing met uitdrukkelijke verwerping
van alle algemene voorwaarden welke koper
zelf hanteert. Door aanvaarding van de
offertes c.q. door het tot stand komen van de
overeenkomst tussen gebruiker en koper
verklaart koper zich hiermee akkoord en
verklaart koper elke verwijzing, in welke
vorm van communicatie dan ook, naar de
eigen algemene voorwaarden als ongeldig.
De onderhavige algemene voorwaarden zijn
eveneens
van
toepassing
op
alle
overeenkomsten met gebruiker, voor de
uitvoering waarvan derden, al dan niet door
gebruiker, dienen te worden betrokken, een
en ander in overeenstemming met hetgeen
bepaald in artikel 3 en tenzij anders
uitdrukkelijk aangegeven in deze algemene
voorwaarden.
De bij inschrijving door de koper ontvangen
pas is voor persoonlijk gebruik door
gemachtigde in de uitoefening van zijn
beroep of bedrijf als omschreven op zijn
inschrijvingsformulier, dan wel voor een
derde door koper schriftelijk gemachtigde,
welke in die hoedanigheid handelt.
Het ontbreken van een machtiging als
bedoeld in voorgaand lid kan leiden tot
tijdelijke dan wel definitieve inname van de
pas. Dit geldt eveneens voor het oneigenlijke
gebruik van de pas, op een wijze anders dan
omschreven in lid 7.
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De duur van inname van de pas en
daarmede de bevoegdheid om het terrein
van gebruiker te betreden is een
discretionaire bevoegdheid van gebruiker.
Verlies van de pas moet onverwijld worden
gemeld aan gebruiker.
Koper moet te allen tijde voldoen aan een
verzoek van gebruiker of van een van zijn
ondergeschikten om zijn pas, en indien van
toepassing machtiging, te tonen.
Per pas kunnen maximaal twee mensen
naar binnen, te weten koper of zijn schriftelijk
gemachtigde en een gast. Koper zal de gast
eerst aanmelden bij de Informatiebalie van
gebruiker.
Koper en zijn gast zullen zich onthouden van
roken, behalve in de daartoe aangewezen
ruimtes, en zullen geen dieren meebrengen
naar de ruimte van gebruiker.
Een ieder betreedt het terrein van gebruiker
geheel op eigen risico en zijn gehouden alle
aanwijzingen van gebruiker of een van zijn
ondergeschikten op te volgen.

Artikel 3
Volmacht
1. De gebruiker handelt met een volmacht in
naam van haar volmachtgevers.
2. De volmachtgevers van gebruiker zijn
degenen met welke gebruiker een
overeenkomst heeft gesloten, welke onder
andere bevat de huur van een verkoopruimte
bedoeld voor de verkoop van goederen aan
koper door gebruiker in naam van de
volmachtgever.
3. Totstandkoming van een overeenkomst met
gebruiker in deze algemene voorwaarden zal
inhouden de totstandkoming van een
overeenkomst tussen de koper en de
volmachtgever van gebruiker.
4. In deze algemene voorwaarden zal worden
begrepen dat de term ‘gebruiker’ verwijst
naar het handelen van deze in de uitoefening
van zijn volmacht, daar waar zulks
redelijkerwijs uit de bewoordingen en
strekking van de artikelen moet worden
afgeleid.
5. Koper wordt geacht kennis te hebben
genomen van
de
naam
van
de
volmachtgever van de gebruiker, door het
ingaan op offertes c.q. het aangaan van een
overeenkomst met gebruiker, aangezien de
naam van de volmachtgever bij de
desbetreffende offerte naar de koper toe, op
enige wijze, zal worden gecommuniceerd.
6. De naam van de volmachtgever als bedoeld
in het vorige lid zal, onder andere, eveneens
als bekend worden verondersteld bij de
koper, indien de naam van eerstbedoelde op
een algemene wijze naar de koper is
gecommuniceerd. Algemene wijzen van
communicatie kunnen zijn: reclame-uitingen
en borden bij de verkoopstands met daarop
de naam van de volmachtgever.
7. Koper zal uit de aanwezigheid van de
goederen van volmachtgever in zijn
verkoopstand genoegzaam afleiden het
bestaan van de volmacht voor gebruiker.
8. Slechts indien koper schriftelijk en
gemotiveerd verzoekt om het bewijs van
volmacht, zal gebruiker deze onder
voorwaarden toesturen. Gebruiker zal enkel
hiertoe overgaan indien hij van mening is dat
koper voldoende belang heeft bij het
opvragen van de volmacht. Gebruiker kan
volstaan met het opsturen van een
bevestiging van het bestaan van een
toereikende volmacht.
9. Koper wordt verondersteld op de hoogte te
zijn van het handelen in volmacht door
gebruiker door het door koper ingevulde en
ondertekende inschrijvingsformulier van
gebruiker.
Artikel 4
Offertes
1. Offertes van gebruiker, in welke vorm ook
gedaan, zijn geheel vrijblijvend.
2. Alle offertes gelden voor een maximale
periode van 30 (dertig) dagen of tot de
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voorraad op is of tot welke andere termijn
genoemd in de offerte.
In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225
lid 2 Burgerlijk Wetboek is gebruiker niet
gebonden aan in de aanvaarding door de
potentiële koper voorkomende afwijkingen
van gebruikers offerte.
Een overeenkomst met gebruiker komt pas
tot stand door uitdrukkelijke schriftelijke
aanvaarding door deze.
In offertes genoemde levertijden en andere
voor door gebruiker te verrichten prestaties
genoemde termijnen zijn globaal en slechts
indicatief, overschrijding ervan geeft de
koper geen aanspraak op schadevergoeding
en/ of ontbinding. Offertes gelden niet voor
nabestellingen, tenzij dat schriftelijk is
overeengekomen met gebruiker.
Door gebruiker opgegeven prijzen in offertes
zijn, tenzij anders vermeld, gebaseerd op
uitvoering in normale werktijden en onder
andere exclusief vervoers-, verpakkings-,
afleveringsen
installatiekosten,
omzetbelasting en andere heffingen van
overheidswege.
Bij een samengestelde prijsopgave voor
offertes bestaat geen verplichting voor
gebruiker tot het aangaan van een
overeenkomst voor een gedeelte in de
offerte begrepen goederen tegen een
overeenkomstig gedeelte van de opgegeven
prijs en overeenkomende voorwaarden,
noch gelden offertes automatisch voor
nabestellingen.
In het geval van verschillende tegenstrijdige
offertes zal in beginsel de offerte met de
jongste datum prevaleren.

Artikel 5
Kwaliteit en omschrijving
1. Gebruiker zal zich inspannen om er zorg
voor te dragen dat er goederen worden
geleverd
welke
aansluiten
bij
de
omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als
nader in de offerte omschreven en als
aanvaard door koper.
2. Indien door gebruiker een model, monster of
voorbeeld is getoond, verstrekt, of op enig
andere manier naar de koper toe is
gecommuniceerd, wordt dit vermoed slechts
te zijn getoond, verstrekt dan wel
gecommuniceerd te zijn bij wijze van
aanduiding. De hoedanigheden van te
leveren zaken kunnen van het monster,
model of voorbeeld afwijken, tenzij
uitdrukkelijk
en
schriftelijk
is
overeengekomen dat zou worden geleverd
conform het getoonde, verstrekte dan wel
gecommuniceerde monster, model of
voorbeeld.
3. De gebruiker behoudt zich het recht voor om
niet wezenlijk afwijkende goederen te
leveren,
zonder
op
enige
manier
schadeplichtig te zijn, ter uitvoering van de
overeenkomst. De aflevering van dergelijke
goederen geeft de koper niet het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, dan wel over te gaan tot
opschorting
van
welke
van
haar
verplichtingen dan ook voortvloeiend uit de
gesloten overeenkomst tussen hem en de
gebruiker.
4. De gebruiker staat er uitdrukkelijk niet voorin,
dat de goederen geschikt zijn voor het doel,
waarvoor de koper deze wil bestemmen,
zelfs niet, indien dit doel aan de gebruiker is
kenbaar gemaakt, tenzij het tegendeel door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is
overeengekomen.
Artikel 6
Prijs en prijsverhoging
1. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gelden
de door de gebruiker afgegeven prijzen:
in Nederlandse valuta;
exclusief omzetbelasting;
exclusief alle andere heffingen van
overheidswege;
op basis van door gebruiker gehanteerde
minimum hoeveelheden;
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3.

4.

5.

exclusief transportkosten.
De overeengekomen prijs tussen gebruiker
en koper is gebaseerd op de ten tijde van de
sluiting van de overeenkomst bekende
prijsbepalende factoren. De gebruiker is
niettemin steeds gerechtigd tot verhoging
van de prijs, indien gebruiker kan aantonen
dat
zich tussen het moment van aanbieding en
levering significante prijswijzigingen hebben
voltrokken ten aanzien van grondstoffen,
valuta,
wisselkoersen,
lonen,
van
overheidswege opgelegde heffingen of
anderszins niet-voorziene omstandigheden.
Indien de prijsverhoging meer dan 10 (tien)
procent bedraagt, heeft de koper, na
onderling overleg met de gebruiker, het recht
de overeenkomst te ontbinden voor het
gedeelte van de overeenkomst waarvoor de
prijsverhoging geldt. In zulk een geval zal de
gebruiker aan alle verplichtingen, welke
redelijkerwijs op hem rusten, voldoen ten
aanzien van de uitvoering van deze
ontbinding, onder voorbehoud van aftrek van
enige betaling van, dan wel in rekening
brengend aan koper alle kosten welke hij
reeds heeft gemaakt ten aanzien van de
uitvoering
of
het
sluiten van
de
overeenkomst.
Lid 2 is van overeenkomstige toepassing op
offertes.

Artikel 7
Garanties
1. Gebruiker geeft geen additionele garanties
anders dan de garantie welke door de
betreffende producent voor dat product
wordt gegeven.
2. Gebruiker is in geen geval verder
aansprakelijk dan welke die volgens garantie
van de producent of toeleverancier van de
producten
aan
gebruiker
of
zijn
volmachtgevers.
3. De aansprakelijkheid jegens derden, direct
of
indirect
voortvloeiende
uit
de
aanwezigheid en/ of het gebruik van de door
gebruiker geleverde zaken is steeds voor
rekening van koper die gebruiker zonodig
volledig zal vrijwaren voor zover de wet dit
toestaat.
4. Volmachtgevers kunnen in hun algemene
voorwaarden andere voorwaarden hanteren
met betrekking tot de garantie voor
onderhavige producten. Gebruiker is niet
aan deze gehouden, noch kunnen kopers
een beroep doen op deze voorwaarden
jegens gebruiker.
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Artikel 8
1.
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Eigendomsovergang,
eigendomsvoorbehoud en risico
Behoudens afwijkende bepalingen in deze
algemene voorwaarden gaat de eigendom
van en het risico voor de goederen over op
de koper bij aflevering.
Alle
goederen
waarvoor
een
koopovereenkomst
tussen
koper
en
gebruiker is gesloten, welke zich op het
terrein van gebruiker bevinden na het sluiten
van deze overeenkomst, worden geacht te
zijn geleverd, in overeenstemming met
artikel 3: 115 aanhef en sub c BW, aan
koper, zelfs al is de eigendom van de
goederen nog niet overgedragen. Gebruiker
zal de goederen houden voor risico van de
koper.
De koper is verplicht de goederen af te
nemen op het moment waarop deze bij hem
worden afgeleverd dan wel op het moment
waarop deze volgens de overeenkomst aan
hem ter beschikking wordt gesteld.
Indien de koper de afname weigert of nalatig
is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering,
zullen de zaken worden opgeslagen voor
risico van de koper. De koper zal in dat geval
alle aanvullende kosten, waaronder in ieder
geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Het is gebruiker toegestaan de verkochte
goederen in gedeelten te leveren. Dit geldt
niet
indien
een deellevering
geen
zelfstandige waarde heeft. Indien de
goederen in gedeelten worden geleverd, is
gebruiker bevoegd elk gedeelte afzonderlijke
te factureren.

6.

13.
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15.

In het geval dat zich een situatie voordoet als
in lid 2 blijft de koper de verkoopprijs
verschuldigd, ongeacht het tenietgaan of
achteruitgang van de zaak door een oorzaak
die niet aan de gebruiker kan worden
toegerekend.
Alle door de gebruiker geleverde goederen
blijven in eigendom van de volmachtgever
totdat de koper alle verplichtingen uit alle met
gebruiker gesloten koopovereenkomsten is
nagekomen.
Door gebruiker geleverde goederen, die
krachtens
lid
7
onder
het
eigendomsvoorbehoud
vallen,
mogen
slechts in het kader van de normale
bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en
nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
Lid 8 is alleen dan van toepassing indien de
koper daarvoor uitdrukkelijke en schriftelijke
toestemming heeft verkregen van de
gebruiker. Is deze toestemming verkregen
dan zal koper onverwijld voor het volledige
bedrag van de waarde van de goederen op
een door gebruiker te stellen wijze zekerheid
stellen ten gunste van deze. De waarde van
de zekerheid zal op zijn minst gelijk zijn aan
de totale waarde van de afgenomen
goederen van gebruiker en niet enkel ter
waarde van de vervreemde goederen door
koper.
De koper is niet gerechtigd de goederen
vallend onder het eigendomsvoorbehoud te
verpanden noch op enig andere wijze te
bezwaren.
Bij het accepteren van de offerte van
gebruiker c.q. het aangaan van de
overeenkomst geeft de koper reeds dan
onvoorwaardelijk
en
onherroepelijk
toestemming aan gebruiker, dan wel aan een
door haar aan te wijzen derde om, in alle
gevallen
waarin
gebruiker
haar
eigendomsrechten wil uitoefenen, al die
plaatsen te betreden waar de eigendommen
van gebruiker zich bevinden en die zaken
aldaar mee te nemen, aldus deze in haar
onmiddellijk houderschap te plaatsen.
Indien er bij koper gerede twijfel bestaat
omtrent het al dan kunnen voldoen aan haar
verplichtingen uit hoofde van enige
overeenkomst, al dan niet met gebruiker, is
hij verplicht onverwijld de gebruiker daarvan
op de hoogte te stellen. Koper zal eveneens
onverwijld overgaan tot het individualiseren
van
de
goederen
waarop
het
eigendomsvoorbehoud rust ten opzichte van
alle andere goederen die koper onder zich
heeft, op dusdanige wijze dat het voor een
ieder genoegzaam duidelijk is dat de
goederen aan gebruiker toebehoren.
Indien koper niet voldoet aan de in het vorige
lid bepaalde verplichtingen is hij onder meer
schadeplichtig voor alle kosten welke
voortvloeien uit het niet kunnen uitoefenen
van het eigendomsrecht door gebruiker.
Indien derden beslag leggen op de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
dan wel rechten daarop willen vestigen of
doen gelden, is koper verplicht gebruiker
daar onverwijld van op de hoogte te stellen
en alle maatregelen te nemen ter
voorkoming van het ontstaan van een
dergelijke rechten.
De koper verplicht zich de onder het
eigendomsvoorbehoud geleverde goederen
te verzekeren en verzekerd te houden tegen
nieuwwaarde
tegen
brand-,
ontploffingsgevaar-,
en
waterschade
alsmede diefstal en de polis van deze
verzekering op het eerste verzoek van
gebruiker aan hem ter hand te stellen.

Artikel 9
Betaling
1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke
afspraken tussen koper en gebruiker vindt in
alle gevallen contante betaling van de
goederen plaats.
2. De betaling omvat enkel de prijs van de
goederen. Nadrukkelijk, maar niet beperkt
tot, zijn uitgesloten de transportkosten en de
afleveringskosten
ter,
door
koper
aangewezen,
plaatse
en
alle
verpakkingskosten welke niet direct in de
verkoopstand zijn gepresenteerd.

3.

4.

5.
6.

7.

Betaling vindt plaats zonder enige korting of
andere
aftrek
daaronder
begrepen
verrekening wegens welke vordering dan
ook welke koper op gebruiker al dan niet
heeft.
Het enkele feit dat niet is betaald binnen 14
dagen na de aflevering van de goederen
brengt de koper in verzuim, zonder dat een
voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling
nodig is of enig andere aanmaning.
Koper wordt geacht betaald te hebben op het
moment dat gebruiker vrijelijk kan
beschikken over het verschuldigde bedrag.
Vanaf het moment dat koper in verzuim is
ingevolge lid 4, is hij vanaf dat moment over
het opeisbare bedrag, vermeerderd met de
buitengerechtelijke incassokosten, een rente
verschuldigd van 1 % (een procent) per
maand of gedeelte daarvan, tenzij de
wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente geldt.
In geval van liquidatie, faillissement of
surseance van betaling van de koper zullen
de vorderingen van gebruiker en de
verplichtingen van de koper onmiddellijk
opeisbaar zijn.

Artikel 10 Transport
1. Koper zal voor eigen rekening en risico een
vervoersovereenkomst afsluiten met een
derde.
2. Gebruiker is op geen enkele wijze
aansprakelijk voor de overeenkomst tussen
de derde en de koper.
Artikel 11 Recht van reclame
1. De koper dient de gekochte goederen bij
aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te
(laten) onderzoeken of de geleverde zaken
niet wezenlijk afwijken van de overeenkomst.
2. Worden wezenlijke zichtbare gebreken of
tekorten geconstateerd, dan dient de koper
binnen 3 (drie) dagen na aflevering van de
goederen deze schriftelijk aan gebruiker te
melden.
3. Niet zichtbare gebreken dient de koper
binnen 3 (drie) dagen na ontdekking, doch
uiterlijk binnen 3 (drie) maanden na
aflevering schriftelijk melden aan de
gebruiker.
4. Indien de koper het in lid 1 bedoelde
onderzoek nalaat, vervalt daarmee zijn recht
tot reclameren. Dit laatste geldt ook indien de
koper niet voldoet aan de termijnen gesteld
in leden 2 en 3.
5. Het in behandeling nemen van een reclame
laat de betalings- en afnameverplichting van
de koper onverlet. Koper kan zijn
verplichtingen niet opschorten als gevolg van
het in behandeling nemen van de reclame.
Vorige volzin is van toepassing op de
overeenkomst waarvan de desbetreffende
goederen het onderwerp zijn en alle overige
overeenkomsten gesloten tussen koper en
gebruiker.
6. Gebruiker zal in het geval van een reclame
bemiddelen tussen zijn volmachtgever en de
koper.
7. De beslissing omtrent de reclame en de
bijbehorende wijze van afwikkeling is aan de
volmachtgever van gebruiker. Gebruiker zal
niet door koper of volmachtgever in enig
dispuut hieromtrent worden betrokken.
8. Goederen kunnen slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming van gebruiker
worden geretourneerd. Koper is gehouden
de aanwijzingen van gebruiker op te volgen
met betrekking tot de te retourneren
goederen.
9. Ieder recht op reclame vervalt indien de
goederen zijn verwerkt, omgepakt of indien
op een andere wijze de oorspronkelijke staat
van de goederen is gewijzigd.
Artikel 12 Incasso
1. Is de koper in gebreke of in verzuim met het
nakomen van een of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle gerechtelijke
en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging
van voldoening voor rekening van koper. In
ieder geval is de koper verschuldigd:
a) alle administratiekosten van gebruiker;
b) over de eerste € 3.000,00
15%;
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c)
d)
e)
f)
2.

over het meerdere tot € 6.000,00 10%;
over het meerdere tot € 15.000,00 8 %;
over het meerdere tot € 60.000,00 5%;
over het meerdere
3%.
Indien gebruiker aantoont hogere kosten te
hebben gemaakt, welke redelijkerwijs
noodzakelijk waren, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.

Artikel 13 Overmacht
1. Onder overmacht wordt in deze algemene
voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie
wordt begrepen, alle van buiten komende
oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop
gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor de gebruiker niet in staat is haar
verplichtingen na te komen.
2. Als van buiten komende oorzaken worden
onder meer begrepen:
a) werkstakingen in het bedrijf van gebruiker of
van de volmachtgevers of personen en/ of
materiaal waar gebruiker of volmachtgevers
zich van bedienen voor de uitvoering van de
overeenkomst;
b) onvoorziene
omstandigheden
met
betrekking tot personen en/ of materiaal
waar gebruiker of volmachtgevers zich van
bedienen voor de uitvoering van de
overeenkomst, welke van dien aard zijn dat
de, gehele of gedeeltelijke, uitvoering van de
overeenkomst door gebruiker onmogelijk,
dan wel dermate bezwaarlijk en/ of
onevenredig kostbaar wordt, dat die gehele
of
gedeeltelijke
uitvoering
van
de
overeenkomst niet van gebruiker kan worden
gevergd;
c) overheidsmaatregelen,
bedrijfs-,
verkeersstoringen,
inen
uitvoerbelemmeringen, brand, waterschade,
bedrijfsbezetting, uitsluiting, defecten aan
machinerieën, storingen in de levering van
energie, belemmeringen door derden,
storingen aan hard- en software al dan niet
ten gevolge van het millennium.
3. Tijdens de overmachtsperiode worden de
leverings- en andere verplichtingen van
gebruiker opgeschort. Indien de periode
waarin door overmacht nakoming van de
verplichtingen door gebruiker niet mogelijk is
langer duurt dan twee maanden zijn beide
partijen
bevoegd
de
overeenkomst
schriftelijk te ontbinden, zonder dat er in dat
geval een verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
4. Indien gebruiker bij het intreden van de
overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is hij gerechtigd het reeds geleverde
dan wel het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de koper gehouden deze
factuur onverwijld te voldoen als betrof het
een afzonderlijke overeenkomst.
5. Indien lid 4 van toepassing is, kan koper zich
niet beroepen op enig opschortingsrecht,
noch zal gebruiker op enige wijze in
schuldeisersverzuim geraken.
Artikel 14 Aansprakelijkheid
1
Voor schade als het gevolg van gebreken in
de
goederen
geldt
uitsluitend
de
aansprakelijkheid als geregeld in artikel 7
(Garantie) van deze algemene voorwaarden.
2
Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk als
schade is veroorzaakt door opzet of grove
schuld van gebruiker of ondergeschikten.
3
Gebruiker sluit ieder aansprakelijkheid uit, in
zoverre degene die aanspraak maakt daarop
aanwijzingen en/ of instructies van gebruiker
of zijn ondergeschikten niet of niet volledig
heeft opgevolgd. Deze uitsluiting geldt
eveneens voor elke derde welke zich op
terrein van gebruiker bevond zonder dat hij
daarvoor toestemming had van gebruiker of
zijn ondergeschikten of zonder dat er een
redelijke
grond
bestond
voor
die
aanwezigheid.
4
In een geval als in lid 3 omschreven zal enige
gebeurtenis welke anders redelijkerwijs
aansprakelijkheid voor gebruiker had
gecreëerd geacht te zijn gebeurd voor eigen
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risico en verantwoordelijkheid van de
gelaedeerde.
In alle gevallen behoudt gebruiker zich het
recht voor om alle schade welke voortvloeit
voor hem uit een dergelijk geval en/ of alle
kosten ter voorkoming van het zich voordoen
van een dergelijk geval, daaronder begrepen
het voorkomen van verdere schade aan
gelaedeerde
en/
of
gebruiker,
op
gelaedeerde te verhalen.
De aansprakelijkheid van gebruiker is
beperkt tot het bedrag van de door de
assuradeur van gebruiker in een onderhavig
geval te verstrekken uitkering.
Indien de verzekering in enig geval geen
dekking biedt of niet tot uitkering overgaat,
en gebruiker aansprakelijk is, is de
aansprakelijkheid van gebruiker beperkt tot
tweemaal de factuurwaarde van de
transactie, althans dat gedeelte van de
transactie waarop de aansprakelijkheid
betrekking heeft.
Enige
aansprakelijkheid
welke
niet
voortvloeit uit een overeenkomst met
gelaedeerde is beperkt tot een vergelijkbaar
bedrag bedoeld in lid 5, in een geval als
bedoeld in lid 6 is beperkt tot € 2.500,-.

Artikel 15 Conversie
1. Indien een bepaling uit deze algemene
voorwaarden nietig is dan wel in rechte wordt
vernietigd of in rechte als onredelijk
bezwarend wordt aangemerkt, treedt voor
deze bepaling een geldige bepaling in de
plaats die zoveel mogelijk beantwoordt aan
de strekking van het bestreden beding.
2. De eventuele nietigheid van een der
bepalingen
van
deze
algemene
voorwaarden tast niet de geldigheid van de
overige bepalingen aan.
Artikel 16 Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen koper en
gebruiker is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Artikel 17 Termijnen
1. Tenzij in deze algemene voorwaarden
anders is bepaald, verjaart elke vordering
van koper door het enkele verloop van zes
maanden.
Artikel 18 Geschillenbeslechting en
forumkeuze
1. Alle
geschillen
voortvloeiende
uit
overeenkomsten met gebruiker worden
gebracht voor de bevoegde rechter te
Roermond..
2. Niettegenstaande het eerste lid heeft
gebruiker het recht zijn wederpartij te
dagvaarden voor de volgens de wet
bevoegde rechter.
Artikel 19 Wijziging en vindplaats van deze
algemene voorwaarden
1. Deze
algemene
voorwaarden
zijn
gedeponeerd ten kantore van Kamer van
Koophandel te Limburg. Van toepassing is
steeds de laatst gedeponeerde versie dan
wel de versie zoals die gold ten tijde van het
totstandkomen van deze overeenkomst.
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