
 

 

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN STC 
INTERNATIONAL B.V.  

 
 
1. Definities 
 
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 
 

- Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte 
aansprakelijkheid STC INTERNATIONAL B.V., 
geadministreerd in het handelsregister van de Kamer van 
Koophandel onder nummer 61426903, statutair gevestigd in 
Monster, gemeente Westland; 

-  Opdrachtgever: iedere natuurlijke- of rechtspersoon met wie 
opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten voor het 
verrichten en/of leveren van diensten, zaken en/of 
werkzaamheden (van welke aard dan ook), of aan wie 
opdrachtnemer aanbiedingen doet; 

- Opdracht en/of Overeenkomst: elke opdracht aan c.q. 
overeenkomst met opdrachtnemer betreffende een 
overeenkomst van opdracht en/of verkoop van zaken en 
goederen en/of het verrichten van (advies) werkzaamheden 
door opdrachtnemer; 

 
2. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden 
 
2.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle 

aanbiedingen gedaan door opdrachtnemer, alle opdrachten aan 
opdrachtnemer en alle overeenkomsten gesloten met 
opdrachtnemer betreffende het verrichten van leveringen van 
producten en/of diensten en/of werkzaamheden door 
opdrachtnemer en uit die overeenkomsten voortvloeiende 
verbintenissen en voortbouwende (nieuwe) overeenkomsten 
tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgever. 

2.2.  Voor zover door partijen niet uitdrukkelijk bij schriftelijke 
overeenkomst anders wordt bepaald zijn alle bepalingen van deze 
algemene voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk tussen 
partijen van kracht. Iedere verwijzing door een opdrachtgever naar 
diens eigen of andere algemene voorwaarden, hoe ook genaamd 
en in welk stadium van totstandkoming van de overeenkomst met 
opdrachtnemer dan ook gedaan, wordt uitdrukkelijk van de hand 
gewezen. 

2.3 Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde 
medewerkers van opdrachtnemer binden deze laatste niet, tenzij 
tot handelen bevoegde medewerkers van opdrachtnemer deze 
schriftelijk heeft bevestigd. Als niet tot handelen bevoegde 
medewerkers dienen in dit verband in ieder geval te worden 
beschouwd alle medewerkers die geen volmacht hebben om 
namens opdrachtnemer te handelen, zoals die onder meer blijkt uit 
het Handelsregister. 

2.4. Voorwaarden en/of bepalingen van een schriftelijke overeenkomst 
gaan in rang voor die van deze algemene voorwaarden voor zover 
er sprake is van strijdigheid. 

2.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of 
vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene 
voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen opdrachtgever 
en opdrachtnemer in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen 
ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen 
te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de 
nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen. 

2.6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deze algemene 
voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden van 
kracht op het moment waarop opdrachtgever de redelijke 
mogelijkheid heeft gehad daarvan kennis te nemen. 

 
3. Aard verbintenissen, afwijkingen 
 
3.1 Behoudens ten aanzien van soort en hoeveelheid van de te 

leveren zaken en/of diensten bevatten offertes en op basis 
daarvan te sluiten overeenkomsten voor opdrachtnemer 
uitsluitend inspanningsverbintenissen.  

3.2 Wijzigingen in de overeenkomst, waaronder afwijkingen van deze 
algemene voorwaarden, worden schriftelijk overeengekomen en 
vastgelegd. Dit geldt niet voor de prijswijzigingen als genoemd in 
artikel 5 van deze algemene voorwaarden. 

 
4. Aanbod, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst 
 
4.1. Alle aanbiedingen van opdrachtnemer zijn altijd vrijblijvend, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.  
4.2.  De aard en de omvang van de door opdrachtnemer te verrichten 

werkzaamheden en/of diensten en/of levering van producten 
worden in de offerte omschreven. 

4.3. Herroeping van een aanbod door opdrachtnemer onder een 
tijdstermijn gedaan door opdrachtnemer blijft mogelijk, ook waar 
het aanbod niet vrijblijvend is gedaan. 

4.4. Een overeenkomst tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever 
komt tot stand op het moment dat opdrachtnemer de aanvaarding 
van een opdracht of order van de opdrachtgever schriftelijk heeft 
bevestigd; de omvang en inhoud van de overeenkomst is zoals 
deze volgt uit de schriftelijke bevestiging door opdrachtnemer.  

4.5. Offertes van opdrachtnemer vormen de overeenkomst bij gebrek 
aan een nadere schriftelijke overeenkomst en vormen in dat geval 
dan het enig geldend document van overeenkomst. 
Overeenkomsten worden eveneens geacht tot stand te zijn 
gekomen indien en zodra opdrachtnemer een aanvang heeft 
gemaakt met haar werkzaamheden. 

4.6. De opdrachtgever is niet bevoegd, behoudens uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming van opdrachtnemer, een al verstrekte 
opdracht tot levering van producten en/of diensten en/of 
werkzaamheden te herroepen. In het geval dat opdrachtnemer 
toestemt in herroeping van een verstrekte opdracht tot levering van 
producten en/of diensten en/of werkzaamheden, blijft 
opdrachtnemer gerechtigd tot de eventuele al gedane aanbetaling. 

4.7. Opdrachtnemer is niet gehouden een overeenkomst gestand te 
doen tegen een vermelde prijs die duidelijk is berust op een druk- 
en/of schrijffout. 

 
5.       Prijzen en prijsverhoging 

5.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn in Nederlandse 
valuta exclusief omzetbelasting, verpakking, emballage, verzend- 
en transportkosten, vervoersdocumenten, keuring, verzekering en 
eventueel door de overheid op te leggen toeslagen, hoegenaamd 
ook. Voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk kortingen zijn 
overeengekomen gelden deze alleen over de nettoprijs. 

5.2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeengekomen 
prijzen te wijzigen indien gedurende de uitvoering van de 
overeenkomst de kosten zijn gestegen vanwege verhoging van de 
verschuldigde invoerrechten, omzetbelasting, wettelijk 
voorgeschreven of toegestane lonen of vanwege andere 
overheidsmaatregelen, zulks ter beoordeling van opdrachtnemer. 

 
6. Verplichtingen van de opdrachtgever 
 
6.1. Tot door opdrachtnemer te leveren producten, te treffen 

voorzieningen, uit te voeren werkzaamheden en te organiseren 
taken, behoort uitsluitend dat wat in de overeenkomst is 
vastgelegd. 

6.2. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat opdrachtnemer telkenmale 
tijdig kan beschikken over de voor de overeenkomst benodigde 
informatie, gegevens en goedkeuringen. 

 
7. Levering en levertijd 
 
7.1 Alle leveranties door opdrachtnemer worden, behalve wanneer 

deze onderdeel vormen van de overeengekomen prijs en dus in 
de prijs daarvan zijn inbegrepen, in rekening gebracht, 
onverminderd de verschuldigde vergoeding voor vervoer. 

7.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn 
derhalve nimmer fatale termijnen. Opdrachtnemer is nimmer 
schadevergoeding verschuldigd wegens schade veroorzaakt door 
overschrijding van de levertijd en geeft dit opdrachtgever evenmin 
recht op ontbinding van de overeenkomst. 

7.3 Het is opdrachtnemer toegestaan verkochte zaken in gedeelten te 
leveren, tenzij een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. 
Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is opdrachtnemer 
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren, onverminderd de 
verschuldigde vergoeding voor vervoer. 

7.4 Wanneer de te leveren zaken op verzoek van een opdrachtgever 
worden verzonden, ligt het risico van de verzending bij de 
opdrachtgever. Op uitdrukkelijk schriftelijk verzoek van een 
opdrachtgever zal opdrachtnemer de verzending op kosten van de 
opdrachtgever op een gebruikelijke wijze verzekeren. 

7.5 Een opdrachtgever garandeert dat opdrachtnemer vrije toegang 
heeft tot de plaats waar de overeengekomen zaken geleverd 
moeten worden. Indien opdrachtnemer niet op adequate wijze op 
de plaats van aflevering kan komen, dient de opdrachtgever de 
daaruit voortvloeiende schade aan opdrachtnemer te vergoeden. 
De schade bestaat in elk geval uit door opdrachtnemer tevergeefs 
aangewende kosten alsmede uit winstderving.  

7.6 De opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen op 
het moment waarop deze aan haar worden bezorgd dan wel op 
het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter 
beschikking worden gesteld. Onverminderd het bepaalde in artikel 
7.4. zijn alle door opdrachtnemer te leveren zaken voor risico van 
de opdrachtgever vanaf het moment dat deze aan de 
opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.  



 

 

7.7 Ingeval vervoer plaatsvindt door een derde vrijwaart de 
opdrachtgever opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van de 
vervoerder jegens opdrachtnemer, voortvloeiende uit en/of 
verband houdende met de overeenkomst tussen opdrachtnemer 
en opdrachtgever. 

7.8 Indien de opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het 
verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de 
aflevering, dan kunnen de zaken door opdrachtnemer voor 
rekening en risico van de opdrachtgever kunnen worden 
opgeslagen, onverminderd de verplichting van de opdrachtgever 
om de overeengekomen prijs te voldoen.   

  
Artikel 8: Risico-overgang 
 

8.1.  Levering vindt plaats af magazijn, vestigingsplaats opdrachtnemer. 
Opdrachtgever is verplicht de door hem gekochte zaken op de 
overeenkomen plaats en tijdstip in ontvangst te nemen. Het risico 
van de zaak gaat over op het moment dat opdrachtnemer deze ter 
beschikking stelt aan opdrachtgever. 

8.2. Indien opdrachtgever de zaken op de dag dat de zaken aan hem 
worden aangeboden niet in ontvangst neemt, is opdrachtnemer 
gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever 
op te slaan, te verkopen of te vernietigen, zulks ter beoordeling van 
opdrachtnemer, waarbij de kosten van vervoer, opslag, verkoop of 
vernietiging van de zaken voor rekening van opdrachtgever 
komen.  

8.3. Indien de zaken door of vanwege opdrachtnemer voor 
opdrachtgever worden opgeslagen bij opdrachtnemer of een 
derde, vindt de levering plaats op het moment dat de zaken zijn 
opgeslagen.  

8.4.  Ongeacht het bepaalde in lid 1 van dit artikel kunnen 
opdrachtgever en opdrachtnemer overeenkomen dat 
opdrachtnemer voor het transport zorgt. Het risico van opslag, 
laden, transport en lossen rust in dat geval op opdrachtgever. 
Opdrachtgever kan zich tegen deze risico’s verzekeren. 

 
 Artikel 9. Emballage 
 
9.1. Door of namens opdrachtnemer geleverde emballage, waaronder 

pallets, kratten en dozen waarop statiegeld is berekend, wordt 
retour genomen tegen de op het moment van terugname geldende 
factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste vergoeding 
volgens de daarvoor geldende regeling. De in te leveren emballage 
dient schoon, leeg en in een goede staat te worden teruggegeven, 
zodat het geschikt is voor verse tuinbouwproducten.  

9.2.   Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van  
opdrachtnemer dient de emballage gesorteerd voor transport 
gereed te staan. 

9.3.   Niet via opdrachtnemer geleverde emballage wordt alleen  
teruggenomen voor zover opdrachtnemer de desbetreffende 
producten in zijn eigen assortiment voert. 

 
10. Betaling, rente en incassokosten  

 
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling per 

omgaande te geschieden, doch uiterlijk binnen 14 dagen na 
factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag 
naar een door opdrachtnemer op de factuur, hetzij op enige andere 
wijze kenbaar gemaakt bank- of girorekeningnummer. 
Opdrachtnemer is steeds gerechtigd betaling te verlangen voordat 
tot aflevering van de gekochte zaken aan de opdrachtgever wordt 
overgegaan. 

10.2. Alle kosten van het betalingsverkeer zijn voor rekening van 
opdrachtgever, ook voor zover een bank deze bij opdrachtnemer 
in rekening brengt en ook als deze internationaal betalingsverkeer 
betreffen. 

10.3 Na het verstrijken van de in het voorgaande lid bedoelde 
betalingstermijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en 
is zij vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare 
bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. Dit verzuim wordt 
niet opgeheven in het geval de opdrachtgever na het verstrijken 
van de in het voorgaande lid bedoelde betalingstermijn een laatste 
betalingsherinnering van opdrachtnemer ontvangt en de 
opdrachtgever aan de hand hiervan in de gelegenheid wordt 
gesteld alsnog na ontvangst van deze herinnering te betalen. 

10.4 De opdrachtgever is daarnaast aansprakelijk voor alle 
buitengerechtelijke incasso kosten. De buitengerechtelijke 
incassokosten worden berekend op basis van het Besluit 
vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

10.5 De opdrachtgever is aan opdrachtnemer alle door opdrachtnemer 
daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle 
instanties, indien opdrachtnemer en de opdrachtgever met 
betrekking tot een overeenkomst een gerechtelijke procedure 
hebben gevoerd en de opdrachtgever in dat kader volledig of in 
overwegende mate in het ongelijk is gesteld. 

10.6 Betaling dient steeds plaats te vinden zonder opschorting, korting 
of verrekening, hoegenaamd ook. Reclames en/of klachten 
schorten de betalingstermijn niet op. Bij niet-tijdige betaling heeft 
opdrachtnemer het recht de nakoming van de overeenkomst op te 
schorten, totdat de betaling alsnog gedaan is. 

10.7 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter 
voldoening in de eerste plaats van alle verschuldigde kosten, 
waaronder buitengerechtelijke incassokosten, vervolgens in 
mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van 
de langst verschuldigde hoofdsom en de lopende rente. 

10.8 Opdrachtnemer is altijd gerechtigd van de opdrachtgever meer 
zekerheid te vragen voor de nakoming van haar verplichtingen, 
alvorens tot levering over te gaan of voort te gaan met leveren. De 
opdrachtgever is verplicht de door opdrachtnemer verzochte 
zekerheid te verschaffen.  Als opdrachtgever hier niet binnen de 
gestelde termijn aan voldoet, raakt hij direct in verzuim. 
Opdrachtnemer heeft in dat geval het recht de overeenkomst te 
ontbinden en zijn schade op opdrachtgever te verhalen. 

 
11. Intellectuele eigendom 

 
11.1 Alle intellectuele eigendom op door opdrachtnemer geleverde 

diensten/zaken is en blijft, voor zover niet toekomend aan 
toeleveranciers van opdrachtnemer, van opdrachtnemer en mag 
zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van opdrachtnemer 
op generlei wijze worden gebruikt, vermeerderd, aangepast en/of 
aan derden ter beschikking worden gegeven. 

11.2 Het is de opdrachtgever verboden materiaal van opdrachtnemer, 
waarop intellectuele eigendomsrechten rusten op enigerlei wijze te 
verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren, te gebruiken 
of tentoon te stellen zonder toestemming van opdrachtnemer. 

11.3 De opdrachtgever is verplicht aanspraken van derden op de 
intellectuele eigendomsrechten van opdrachtnemer direct aan 
opdrachtnemer te melden.  

 
12. Eigendomsvoorbehoud 

 
12.1 De door opdrachtnemer geleverde zaken blijven het volledige en 

uitsluitende eigendom van opdrachtnemer totdat de opdrachtgever 
al haar verplichtingen uit en/of in verband met alle met 
opdrachtnemer gesloten overeenkomsten volledig is nagekomen. 

12.2 Ten aanzien van door opdrachtnemer geleverde zaken, die 
krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, is het de 
opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan deze zaken aan 
derden door te verkopen anders dan in de normale 
bedrijfsuitoefening van opdrachtgever, dan wel ter beschikking te 
stellen en/of om daarop beperkte rechten te vestigen.  

12.3 Indien de opdrachtgever haar verplichtingen niet nakomt of er 
gegronde vrees bestaat dat zij zulks niet zal doen is 
opdrachtnemer te allen tijde gerechtigd afgeleverde zaken waarop 
het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de 
opdrachtgever of derden die de zaak voor de opdrachtgever 
houden weg te halen of weg te doen halen. De opdrachtgever is 
verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen. 

12.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de 
opdrachtgever verplicht opdrachtnemer daarvan onverwijld op de 
hoogte te stellen. 

12.5  Opdrachtgever verplicht zich om medewerking te verlenen aan alle 
redelijke maatregelen die opdrachtnemer ter bescherming van 
haar eigendomsrecht met betrekking tot de geleverde zaken wil 
treffen. 

 
13. Gebreken en klachttermijnen 
 
13.1 De geleverde zaken worden voor wat betreft het aantal, gewicht 

en publiek- en/of privaatrechtelijke voorgeschreven eisen geacht 
te voldoen aan hetgeen is overeengekomen, respectievelijk 
voorgeschreven, behoudens door opdrachtgever te leveren 
tegenbewijs.  

13.2   Opdrachtgever is verplicht de zaken direct na aflevering (zoals  
          omschreven in artikel 8) te controleren. Eventuele tekorten of  

beschadigingen van de zaken, welke bij deze controle zijn 
geconstateerd, worden door opdrachtgever op de afleverbon 
vermeld, tenzij anders overeengekomen of bekendgemaakt door 
opdrachtnemer, bij gebreke waarvan opdrachtgever zich niet op de 
tekorten of beschadigingen kan beroepen. 

13.3  Opdrachtgever dient tekortkomingen die hij bij de in het vorige lid 
bedoelde controle niet had kunnen vaststellen onverwijld na 
ontdekking schriftelijk aan opdrachtnemer te melden. In ieder geval 
dient hij de tekortkomingen te hebben gemeld binnen 24 uren 
nadat de zaken aan opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of 
geacht ter beschikking te zijn gesteld. Bij gebreke van tijdige 
schriftelijke melding kan opdrachtgever zich niet op de 
tekortkomingen beroepen. 



 

 

13.4 Opdrachtgever is gehouden de geleverde partij zaken in het 
geheel onder zich te houden en dient zij  opdrachtnemer in staat 
te stellen de zaken te bezichtigen. Opdrachtgever is gehouden te 
allen tijde zorgvuldig voor het behoud van de zaken te zorgen. 

13.5  Niet-acceptatie van zaken door opdrachtgever is niet mogelijk 
zonder dat de opdrachtnemer daaromtrent is gehoord. Bij gebreke 
daarvan worden de zaken geacht te zijn geaccepteerd. Vanaf het 
moment waarop de zaken ter beschikking zijn gesteld aan 
opdrachtgever, of geacht worden ter beschikking te zijn gesteld 
aan opdrachtgever, zijn deze voor risico van opdrachtgever. 

13.6 De melding van gebreken of tekorten aan opdrachtnemer laat de 
verplichting van de opdrachtgever tot betaling en afname van 
gekochte zaken onverlet. 

13.7. Opdrachtgever moet klachten over de hoogte van het 
factuurbedrag, op straffe van verval van alle rechten, binnen de 
betalingstermijn schriftelijk bij opdrachtnemer hebben ingediend. 

 
14. Aansprakelijkheid 

 
14.1 Opdrachtnemer kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe 

schade en alsdan voor zover: (i) deze schade niet het gevolg is 
van buitengewone omstandigheden tegen schadelijke gevolgen 
waarvan opdrachtnemer in verband met de aard van de 
werkzaamheden geen passende maatregelen heeft behoeven te 
nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor zijn rekening te 
doen komen en (ii) voor zover deze schade door de uitvoering van 
de werkzaamheden van opdrachtnemer is toegebracht en te wijten 
is aan aantoonbare nalatigheid, onvoorzichtigheid of verkeerde 
handelingen van opdrachtnemer. 

14.2. Opdrachtnemer is in alle gevallen slechts aansprakelijk voor de  
door opdrachtgever geleden schade indien opdrachtnemer 
toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van enige op 
haar rustende verplichting of jegens de opdrachtgever een 
onrechtmatige daad heeft gepleegd en voor zover opdrachtgever 
bewijst dat deze schade te wijten is aan de opzet of grove schuld 
van opdrachtnemer. 

14.3 Indien aansprakelijkheid van opdrachtnemer moet worden 
aangenomen, dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer 
beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het 
desbetreffende geval uit hoofde van een door opdrachtnemer 
gesloten verzekering wordt uitgekeerd (verminderd met het eigen 
risico), met dien verstande dat aansprakelijkheid voor 
opdrachtnemer voor indirecte schade, zoals, maar niet beperkt tot, 
immateriële schade, gevolgschade, bedrijfsschade, gederfde winst 
en/of gederfde omzet, is uitgesloten. 

14.4 Niettegenstaande hetgeen is vermeld in de voorgaande leden, zal 
de totale aansprakelijkheid van opdrachtnemer nimmer het bedrag 
van de prijs van de desbetreffende opdracht per schade 
toebrengende gebeurtenis te boven gaan, waarbij een reeks van 
samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. 

14.5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat 
doordat of nadat de opdrachtgever de zaken heeft bewerkt of 
verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk heeft doen 
bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren. 

14.6. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door 
al dan niet door haar ingeschakelde derden en/of door te late of 
verkeerde levering. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor 
schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van 
hulppersonen of niet leidinggevende ondergeschikten 

14.7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de schade is te wijten 
aan opzet, grove schuld of anderszins ernstig verwijtbaar 
handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van of 
namens de opdrachtgever. 

14.8  Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, zijn werknemers en de  
door opdrachtnemer ingeschakelde hulppersonen voor alle 
(schade)aanspraken van derden die voortvloeien uit of op welke 
wijze dan ook in verband staan met de verkoop of levering van 
zaken door opdrachtnemer aan opdrachtgever, waaronder 
vorderingen op grond van (een inbreuk op) rechten van 
intellectuele eigendom, zoals kwekersrechten, en 
aansprakelijkheid welke voortvloeit uit enig gebrek in enig 
geleverde zaak. 

14.9 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, waaronder 
bedrijfsschade aan de zijde van opdrachtgever en/of derden door 
het niet of niet tijdig beschikbaar zijn van zaken, tenzij in geval van 
opzet of grove nalatigheid. Opdrachtgever zal opdrachtnemer 
vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake van voormelde 
schade (-oorzaken). 

14.10 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, van welke aard 
dan ook, die door hem, zijn werknemers of door hem 
ingeschakelde hulppersonen, wordt toegebracht aan personen 
en/of goederen die zich op enig bedrijfsterrein van opdrachtnemer 
bevinden, ongeacht of de schade voor opdrachtgever 
voorzienbaar was. 

 

15. Overmacht 
 
15.1 Onder overmacht worden verstaan al die omstandigheden en/of 

situaties waarin de nakoming van de verbintenis voor 
opdrachtnemer tijdelijk of permanent onmogelijk en/of onredelijk 
bezwarend is. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: 
overstromingen, storm vanaf windkracht tien, aardbevingen 
alsmede stakingen door de werknemers van opdrachtnemer, 
blokkades, niet-nakoming door toeleveranciers of 
onderaannemers van opdrachtnemer, maatregelen van 
overheidswege welke nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk 
maken en elke van de wil opdrachtnemer onafhankelijke 
omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst 
redelijkerwijs niet van opdrachtnemer kan worden verlangd. 

15.2 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen 
van opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door 
overmacht nakoming van de verplichtingen door opdrachtnemer 
niet mogelijk is langer duurt dan vier weken, dan zijn beide partijen 
bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval 
een verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

15.3 Indien opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts 
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd 
het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te 
factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te 
voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst, mits het 
reeds geleverde c.q. leverbare deel een zelfstandige waarde heeft. 

 
16. Bijzondere gevallen van opeisbaarheid / beëindiging  

 
16.1 Alle vorderingen op de opdrachtgever zijn direct opeisbaar en 

opdrachtnemer is gerechtigd, maar niet verplicht, om 
overeenkomsten met de opdrachtgever met directe ingang op te 
schorten, te ontbinden en/of door opzegging te beëindigen, zonder 
dat voor de opdrachtgever een recht op schadevergoeding 
ontstaat, indien: 

 
- de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, 

surseance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelestelling 
wordt gevorderd, wanneer enig beslag op zaken van de 
opdrachtgever wordt gelegd en bij overlijden van de 
opdrachtgever, dan wel bij liquidatie of ontbinding van de 
onderneming van de opdrachtgever of wanneer de wettelijke 
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard; 

- zaken van opdrachtnemer waarop een eigendomsvoorbehoud 
rust na aflevering teniet gaan of beschadigd raken, dan wel 
opdrachtnemer daarvan door zaaksvorming, natrekking, 
vermenging of anderszins de eigendom verliest; 

- opdrachtnemer de opdrachtgever bij het sluiten van de 
overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de 
nakoming en deze zekerheid uitblijft.   

 
17. Geheimhouding 
 
17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle 

vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst 
van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt 
als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als 
dit voortvloeit uit de aard van de informatie. 

17.2 Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming van 
opdrachtnemer niet gerechtigd zijn rechten of verplichtingen uit 
enige overeenkomst met opdrachtnemer geheel of gedeeltelijk aan 
een derde over te dragen.  

 
18. Geschilbeslechting en toepasselijk recht  
 
18.1 Alle eventuele geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Den Haag. 
 
18.2 Op deze verkoopvoorwaarden en alle overige overeenkomsten 

tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever is uitsluitend 
Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het 
Weens Koopverdrag of enig ander internationaal verdrag 
betreffende de verkoop van roerende zaken wordt – voor zover dat 
ingevolge die verdragen mogelijk is - uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

 


