ALGEMENE voorwaarden fischer benelux b.v.

1. Offerte/totstandkoming van overeenkomsten
1. Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend en kunnen door ons steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor
aanvaarding bevatten.
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; wij zijn niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te
accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
3. Indien de wederpartij een offerte aanvaardt, hebben wij niettemin het recht, om het aanbod binnen 14 dagen na ontvangst
van de aanvaarding, mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand
is gekomen.
4. Mondelinge offertes komen, tenzij wij anders hebben verklaard, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij
niet binnen 8 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
5. Schriftelijke offertes komen, tenzij wij anders hebben verklaard, automatisch te vervallen indien zij door de wederpartij
niet binnen 45 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
6. Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.
7. Overeenkomsten en nadere overeenkomsten welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor ons pas bindend na schriftelijke bevestiging onzerzijds. Onze verplichtingen gaan nooit verder dan door ons schriftelijk bevestigd.
2. Mondelinge afspraken
Mondelinge offertes, afspraken en bedingen binden ons pas nadat en voor zover deze schriftelijk zijn bevestigd door onze
directie of door een door de directie ter zake schriftelijk gevolmachtigde.
3. Mededelingen
1. Tenzij anders is bepaald, dienen alle mededelingen aan ons, die de (uitvoering van de) overeenkomst betreffen, schriftelijk
te worden gedaan.
2. Vorderingen tot nakoming en ingebrekestelling dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en duidelijk aan te
geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn.
3. Het bepaalde in het tweede lid geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het doen van een beroep op
ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvan duidelijk aan te geven.
4. Leveringstijden
Een overeengekomen leveringstijd gaat pas in nadat alle noodzakelijke gegevens in ons bezit zijn en de betaling, indien
en zover deze opdracht moet geschieden, is ontvangen. Opgegeven en/of overeengekomen (af-)leveringstijden zijn nimmer (te beschouwen als) een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Overschrijding van een opgegeven leveringstijd geeft de afnemer c.q. opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te annuleren, of te ontbinden,
tenzij hij ons schriftelijk alsnog de een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en wij ook binnen deze termijn
niet aan onze verplichtingen hebben voldaan. Evenmin kan de afnemer c.q. opdrachtgever bij overschrijding van de opgegeven leveringstijd de ontvangst of de betaling van de zaken weigeren en/of vergoeding van enige directe of indirecte
schade, door hem of door derden geleden, eisen.
5. Deelleveringen
Indien een overeenkomst betrekking heeft op meer zaken, kan de levering voor het geheel of in gedeelten plaatsvinden.
Bij gedeeltelijke levering is de afnemer c.q. opdrachtgever gehouden de daarop betrekking hebbende factuur te voldoen
als betrof het een afzonderlijke transactie.
6. Plaats van levering, verzending, vervoer en risico
1. Tenzij anders overeengekomen wordt ‘af fabriek c.q. magazijn’ geleverd.
2. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever zaken bij eerste aanbieding weigert in ontvangst te nemen zijn wij gerechtigd de
zaken voor zijn rekening op te (doen) slaan en te vorderen dat ze alsnog binnen acht dagen in ontvangst worden opgenomen. Blijft de afnemer c.q. opdrachtgever dan wederom in gebreke, dan zijn wij gerechtigd de overeenkomst door een
schriftelijke mededeling aan de wederpartij te ontbinden. In dat geval is de wederpartij gehouden ons, naast vergoeding
van alle door ons gemaakte kosten, een schadevergoeding te betalen ten bedrage van 25% van de factuurwaarde exclusief BTW van de ten onrechte niet in ontvangst genomen goederen. Wij blijven overigens gerechtigd om in plaats van te
ontbinden, integrale nakoming te vorderen.
3. Vervoer en opslag van zaken geschieden altijd voor risico van de afnemer c.q. opdrachtgever.
4. Alle risico’s ter zake van door ons af te leveren zaken gaan over op de afnemer c.q. opdracht gever op het moment dat de
(koop)overeenkomst tot stand komt, dan wel op het moment van aflevering als dat daarvóór ligt.
5. Leveringen, anders dan aan de tussenhandel, geschieden franco huis, behoudens dat bij zendingen onder € 250,00 (netto
exclusief omzetbelasting) de vracht in rekening wordt gebracht. Voor door ons uit te voeren reparaties geldt dat heen- en
retourvracht, alsmede de omzetbelasting, steeds voor rekening van de afnemer zijn.
7. Garantie
1. Wij garanderen dat alle door ons geleverde zaken voldoen aan normale eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid, in aanmerking genomen de aard van de goederen. Voor gebreken in geleverde zaken zijn wij, met uitsluiting
van iedere verdergaande verplichting jegens de afnemer c.q opdrachtgever, aldus aansprakelijk dat wij alle onderdelen
van de door ons geleverde zaken, waaraan gedurende de garantieperiode als gevolg van ondeugdelijk materiaal of
ondeugdelijke constructie enig hinderlijk gebrek mocht ontstaan, kosteloos zullen herstellen ofwel door andere zullen
vervangen, dit ter onzer keuze. In dat geval moet het zodanige gebrek binnen acht dagen na ontdekking te onzer kennis worden gebracht en moeten de zaken, of in onderling overleg de betrokken onderdelen daarvan, tenzij wij zulks
niet nodig achten, terstond vrachtvrij, naar de plaats waar de reparatie moet worden verricht, worden gezonden. Al
onze garantieverplichtingen vervallen indien de zaken niet overeenkomstig hun bestemming of onoordeelkundig zijn of
worden aangebracht of gebruikt, gebruiksvoorschriften niet in acht zijn genomen, onvakkundige reparaties zijn verricht,
veranderingen zijn aangebracht dan wel (serie-) of andere nummers zijn verminkt of verwijderd. Tenzij een garantiebewijs
is afgegeven waarin een andere termijn is vermeld bedraagt de garantietermijn voor machines zes maanden na de datum
waarop de zaken aan de afnemer c.q. opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld. De onderdelen, welke aangebracht
zijn ter vervanging van ondeugdelijke, worden door ons gegarandeerd gedurende zes maanden na levering van de te
vervangen onderdelen. De garantietermijn waar het gaat om geleverde machines wordt verkort naar gelang de machines
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meer dan 42 uur per week in gebruik zijn.
2. De hiervoor vermelde garantie met betrekking tot herstellen of gratis leveren van een nieuw onderdeel, omvat niet
eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, invoerrechten, omzetbelasting, noch kosten van
arbeidsloon. Deze komen dus voor rekening van de afnemer. Het elektrische gedeelte van de overgedragen machines
wordt niet gegarandeerd.
3. Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid onzerzijds. Indien het nodig is
ter plaatse waar de zaken zich bevinden inspecties en/of werkzaamheden te verrichten, of dit door ons op verzoek van
de afnemer c.q. opdrachtgever wordt gedaan, zijn alle kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de afnemer c.q.
opdrachtgever indien blijkt dat onze levering geen gebreken vertoonde. Voor zover nodig dient deze de nodige faciliteiten
en het nodige hulppersoneel kosteloos ter beschikking te stellen.
4. Herstel of vervanging behoeft uitsluitend plaats te hebben binnen Nederland. De garantie voor zaken, zich bevindende
buiten Nederland, houdt slechts in dat wij aansprakelijk zijn voor de kosten van herstel of vervanging tot ten hoogste het
bedrag, dat deze bij uitvoering in Nederland zouden hebben belopen.
8. Bijzondere eisen en omstandigheden
Alle zaken worden in de gebruikelijke uitvoering geleverd. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen schriftelijk en voldoende duidelijk en gedetailleerd aan ons te worden opgegeven en door ons schriftelijk en expliciet te worden aanvaard.
Bij gebreke daarvan wordt de gebruikelijke uitvoering geleverd.
9. Prijzen
1. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.
2. Wij zijn gerechtigd om de prijzen aan te passen aan eventuele, in het tijdvak tussen het sluiten van de overeen komst en
de levering c.q. betaling, optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van grondstof prijzen, lonen en
valutawisselkoersen, indien na het sluiten van de overeenkomst drie maanden zijn verstreken.
3. Wij zijn steeds bevoegd de prijzen onverwijld aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende factor daartoe aanleiding
geeft.
4. Indien tevens dienstverlening is overeengekomen zijn wij bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten onze schuld in de uitvoering van de
werkzaamheden, boven de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
5. Op drukfouten in catalogi, prijslijsten, folders, advertenties e.d. kan tegenover ons geen beroep worden gedaan.
10. Betaling, rente en kosten
1. Tenzij anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuur datum, zonder korting of
compensatie.
2. Een overeengekomen betalingskorting mag niet in mindering worden gebracht indien oude rekeningen na de vervaldatum
onbetaald zijn.
3. Betaling dient in euro’s te geschieden.
4. Wissels, cheques of andere waardepapieren behoeven wij niet als betaling te accepteren; als zij worden aangenomen
geldt dit als voornemen tot betaling en niet als afdoening van de openstaande schuld. Eventuele aan de inning verbonden
kosten zijn voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. Bij het verslechteren van de financiële toestand van de
afnemer c.q. opdrachtgever zijn wij gerechtigd de wissels, cheques e.d. terug te geven en een betaling in contanten te
vorderen. Wij kunnen nimmer worden verplicht en zijn nimmer gehouden de wissels, cheques e.d. op een bepaald tijdstip
ter betaling voor te leggen.
5. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever nalatig is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen zijn alle
gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de afnemer c.q. opdrachtgever. In alle gevallen
kan voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening worden
gebracht. Belopen de buiten gerechtelijke incassokosten meer dan dit bedrag dan dienen deze op verzoek van de afnemer
c.q. opdrachtgever door overlegging van bescheiden te worden bewezen.
6. Indien de rechter of een arbiter/bindend-adviseur, ondanks het bepaalde in het eerste lid, ten laste van de weder partij een
kostenveroordeling uitspreekt die lager is dan de werkelijke (buiten)gerechtelijke kosten, zijn wij gerechtigd het verschil
alsnog van de wederpartij te vorderen.
7. Indien achteraf in een langere kredietgeving dan 30 dagen na factuurdatum wordt toegestemd of deze ten onrechte
wordt genomen, zal de afnemer c.q. opdrachtgever, zonder dat aanmaning is vereist, voor elke maand (of gedeelte van
een maand) van de kredietgeving een rente van 1% verschuldigd zijn, of wanneer die hoger is: een rente gelijk aan de
wettelijke vertragingsrente per maand, dienen te vergoeden.
8. De afnemer c.q. opdrachtgever is in verzuim door het enkel verstrijken van de betalingstermijn ook zonder dat ingebrekestelling heeft plaatsgevonden.
9. Van betaling is pas sprake vanaf het moment dat wij de vrije beschikking hebben verkregen over het betaalde bedrag.
10. Wordt op rekening geleverd, dan is de afnemer c.q. opdrachtgever gebonden aan onze boekingen en wel in de zin dat hij,
behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist zal hebben te erkennen.
11. Iedere betaling strekt steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten in rente (in deze volgorde) en vervolgens in
mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen vóór nieuwe gaan.
12. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever met enige betaling jegens ons in gebreke is, hebben wij het recht de verdere
uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor zo ver
niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren of te ontbinden, onverminderd ons recht op schadevergoeding of
integrale nakoming.
11. Eigendomsvoorbehoud
1. Wij blijven eigenaar van alle door ons aan de afnemer c.q. opdrachtgever geleverde en/of hem ter beschikking gestelde
zaken, totdat hij heeft voldaan aan alle (al dan niet opeisbare) verplichtingen jegens ons (al dan niet uit hoofde van
verkoopovereenkomsten, die wij met hem hebben gesloten en alle in dat kader verrichte werkzaamheden of diensten).
2. De eigendom van zaken gaat voor ons niet verloren indien en/of de afnemer c.q. opdrachtgever de van ons ontvangen
zaken verwerkt of bewerkt. Hij gaat bedoelde zaken in elk geval – automatisch – voor ons houden.
3. Indien wij, niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid, de eigendom van zaken door welke oorzaak dan ook toch
verliezen, zal de afnemer c.q. opdrachtgever op ons eerste verzoek alle medewerking dienen te verlenen die nodig is voor
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het vestigen van een – al dan niet bezitloos – pandrecht ten behoeve van ons op de betreffende zaken.
4. De afnemer c.q. opdrachtgever is, niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, bevoegd zaken die hij van ons heeft ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, op voorwaarde dat de afnemer c.q. opdrachtgever
de koopsom direct aanwendt ter betaling van ons en indien de koopsom niet direct wordt voldaan, op ons verzoek een
pandrecht vestigt op de vordering tot betaling van die koopsom. Indien wij een pandrecht verlangen, vervalt de bevoegdheid uit de eerste zin van dit lid automatisch, totdat het pand recht is gevestigd.
5. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever tegenover ons nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming met een of meer van
zijn verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, komt de in de eerste zin van het vorige lid
bedoelde bevoegdheid automatisch te vervallen. Zij herleeft pas indien en zodra de afnemer c.q. opdrachtgever zijn
achterstallige verplichtingen alsnog nakomt.
6. De afnemer c.q. opdrachtgever is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enige wijze te bewaren en/of in (ver-)bruikleen en/of uit handen te geven.
7. De afnemer c.q. opdrachtgever zal de geleverde zaken altijd gescheiden van andere zaken bewaren zodat vermenging
niet kan plaatsvinden.
12. Gebreken/onderzoeksplicht en melding van klachten
1. De afnemer c.q. opdrachtgever is steeds gehouden binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen 8 dagen na aflevering te
onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
2. Bij een gebrek in het door ons geleverde dient de afnemer c.q. opdrachtgever zich op straffe van automatisch verval
van zijn rechten tegenover ons onverwijld na de ontdekking van het gebrek en uiterlijk binnen 10 dagen na aflevering
schriftelijk op dit gebrek te beroepen.
3. Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, aantal, maat of gewicht kunnen niet als gebrek gelden en geven geen grond voor
aanspraken.
13. Overmacht (niet toerekenbare tekortkoming)
1. Bij overmacht worden onze leveringsverplichtingen en andere verplichtingen opgeschort. Wij zijn in dat geval verplicht te
leveren c.q. de overeengekomen diensten te verrichten zodra dit redelijkerwijs mogelijk is.
2. Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan wij
ons bij de uitvoering van de overeenkomst bedienen of plegen te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering
van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk van ons kan worden gevergd. Als zodanige
omstandigheden komen onder meer in aanmerking: oorlog en daarmee vergelijkbare situaties; overheidsmaatregelen;
werkstakingen; uitsluitingen; belemmeringen door derden; door beide partijen onvoorziene technische complicaties; de
omstandigheid dat wij een presentatie, die van belang is in verband met een door ons te leveren prestatie, niet, niet-tijdig
of niet-behoorlijk geleverd krijgen.
3. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden tot het betalen van een schadevergoeding en kan de overeenkomst niet
worden ontbonden, tenzij de overmacht langer duurt dan 1 maand.
14. Aansprakelijkheid
1. Onze aansprakelijkheid uit hoofde van alle overeenkomsten betreffende alle door ons geleverde goederen c.q. uitgevoerde
werkzaamheden is onder alle omstandigheden beperkt tot de prijs waarvoor de betreffende goederen zijn of betreffende
werkzaamheden verricht zijn, met een algemeen maximum van € 453.780,20 per schadegeval. Een reeks van dezelfde,
soortgelijke of samenhangende schades of oorzaken wordt voor toepassing van dit artikel gezien als één schadegeval.
2. Alleen schade aan de goederen zelf komt voor vergoeding in aanmerking. Iedere indirecte schade, bij voorbeeld wegens
productieverlies of ontgaande winst alsmede vergoeding van schade van derden is altijd uitgesloten.
3. Wij zijn niet aansprakelijk voor opzet en/of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten.
4. Al onze ondergeschikten kunnen zich tegenover de wederpartij en zonodig ook tegenover derden op gelijke voet, als wij
dat kunnen, beroepen op het bovenstaande.
15. Aansprakelijkheid
1. De afnemer c.q. opdrachtgever dient ons, voor zover de wet dit toelaat, te vrijwaren ter zake van aansprakelijkheid jegens
een of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of de
schade door ons of een hulppersoon, hulpzaken of (af)geleverde zaken is veroorzaakt of toegebracht.
2. Evenzo dient de afnemer c.q. opdrachtgever ons, voor zover de wet dit toelaat te vrijwaren ter zake van aansprakelijkheid
jegens derden in verband met een gebrek in de (af)geleverde producten.
3. Indien de schade mede het gevolg is van een omstandigheid die de afnemer c.q. opdrachtgever kan worden toegerekend,
is deze steeds verplicht ten minste een evenredig deel van de schade te vergoeden.
4. De afnemer c.q. opdrachtgever is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.
16. Verstrekte gegevens en adviezen
1. Onze adviezen worden naar beste kennis gegeven. Wij aanvaarden echter geen aansprakelijkheid voor (mondeling of
schriftelijk) gegeven adviezen. Ons advies kan de afnemer c.q. opdracht gever nimmer ontheffen van de plicht tot eigen
onderzoek van de te leveren zaken op hun geschiktheid voor het beoogde doel. Hetzelfde geldt voor gegevens omtrent
samenstelling van zaken en toepassingsmogelijkheden.
2. Afbeeldingen van zaken, opgaven van maten en gewichten en monsters zijn altijd vrijblijvend c.q. onder voorbehoud van
tussentijdse wijzigingen.
17. Onvoorziene omstandigheden
Indien sprake is van onvoorziene omstandigheden die niet liggen in de risicosfeer van de afnemer c.q. opdrachtgever
en die van zodanige aard zijn, dat de afnemer c.q. opdrachtgever naar redelijkheid en billijkheid nakoming door ons niet
mag verwachten, kan de rechter op verlangen van een der partijen de overeenkomst wijzigen of geheel of gedeeltelijk
ontbinden.
18. Opschorting
1. Indien de afnemer c.q. opdrachtgever jegens ons in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van
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zijn verplichtingen:
a. Zijn onze verplichtingen tot nakoming automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de afnemer c.q. opdrachtgever hetgeen hij opeisbaar verschuldigd is, volledig heeft voldaan (betaling van eventuele kosten op grond van deze algemene
voorwaarden daaronder begrepen);
b. Zijn wij gerechtigd van de afnemer c.q. opdrachtgever onmiddellijke betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming van diens verplichtingen te verlangen, bij voorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder
naam en faam bekendstaande Nederlandse bankinstelling.
c. Zijn wij gerechtigd de overeenkomst met de afnemer c.q. opdrachtgever door middel van een schriftelijke kennisgeving te
ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
2. Wij zijn gerechtigd, alvorens een overeenkomst na te komen, volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de
nakoming door de afnemer c.q. opdrachtgever te verlangen indien aannemelijk is dat deze zijn verplichtingen niet juist
en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.
19. Verrekening
De afnemer c.q. opdrachtgever is nimmer bevoegd een al dan niet opeisbare verplichting zijnerzijds te verrekenen met
een verplichting onzerzijds jegens hem.
20. Retourzendingen
1. De afnemer c.q. opdrachtgever is slechts gerechtigd geleverde zaken aan ons te retourneren na onze schriftelijke toestemming. Dergelijke toestemming zal worden onthouden indien de retouren een geldswaarde van minder dan € 100
vertegenwoordigen of indien wij de retouren specifiek voor de afnemer c.q. opdrachtgever hebben besteld.
2. Indien wij een retourzending accepteren, zal de afnemer c.q. opdrachtgever aan ons de door ons gemaakte vracht-, administratie- en behandelingskosten betalen. Dergelijke kosten zijn niet verschuldigd indien wij toerekenbaar tekort zijn
geschoten, dan wel als de retour gezonden zaken door ons toedoen gebreken blijken te vertonen. De retour genomen
goederenwaarde wordt gecrediteerd tegen de historische inkoopwaarde.
3. Tenzij wij de afnemer c.q. opdrachtgever anders informeren, zullen de retouren na verkregen toestemming dienen te
worden vervoerd met gebruikmaking van de door ons aangewezen vervoerder die door ons zal worden ingeschakeld.
21. Recht van reclame
1. Wij zijn gerechtigd indien de afnemer c.q. opdrachtgever in gebreke is de koopprijs van een afgeleverde zaak te betalen,
ook indien hij daarvan geen eigenaar meer zou zijn, in geval van diens faillissement of surséance van betaling, de
afgeleverde zaak binnen zes weken nadat de koopprijs opeisbaar is geworden dan wel binnen zestig dagen te rekenen
vanaf de dag waarop de zaak onder de afnemer c.q. opdrachtgever of onder iemand van zijnentwege is opgeslagen, terug
te vorderen door middel van een tot hem gerichte schriftelijke verklaring.
2. Door deze verklaring wordt de koop ontbonden en eindigen alle rechten van de afnemer c.q. opdrachtgever en/of diens
rechtsopvolger(s) ter zake van de onderhavige zaken.
22. Verval van rechten
1. De afnemer c.q. opdrachtgever dient zijn rechten uit een overeenkomst, binnen een jaar nadat deze zijn ontstaan, geldend
te maken door het aanvangen van een rechtsgeding, bij gebreke waarvan zijn rechten automatisch komen te vervallen.
2. Wij zijn bevoegd vorenbedoelde termijn desgewenst te verlengen.
3. Het vorenstaande doet niet af aan andere bepalingen uit deze algemene voorwaarden op grond waarvan een of meer
rechten van de afnemer c.q. opdrachtgever reeds eerder zijn vervallen.
23. Conversie
1. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit een overeenkomst nietig is of door welke andere oorzaak dan
ook niet kan worden toegepast, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van
deze bepaling zonodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
2. In dat geval behouden de overige bepalingen van de algemene voorwaarden of van de overeenkomst zoveel mogelijk
onverminderd hun geldigheid.
24. Afwijkende voorwaarden
Afwijkende voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk
door ons is bevestigd. Indien wij schriftelijk akkoord zijn gegaan met de toepasselijkheid van afwijkende voorwaarden,
blijven – ook al wordt dit niet nadrukkelijk gesteld – deze voorwaarden voor het overige van kracht.
25. Overdracht van rechten en verplichtingen
1. De afnemer c.q. opdrachtgever is niet gerechtigd rechten en verplichtingen uit hoofde van overeenkomsten met ons aan
derde te verkopen en of over te dragen, dan wel te bezwaren.
2. Wij zijn gerechtigd onze aanspraken op betaling aan derden over te dragen.
26. Toepasselijk recht
1. Elke rechtsverhouding tussen ons en de afnemer c.q. opdrachtgever wordt beheerst door het Nederlands recht.
2. De toepasselijkheid van de eenvormige wet op de internationale koop van roerende lichamelijke zaken en de eenvormige
wet op de totstandkoming van internationale koopovereenkomsten (Den Haag 1964) alsmede het Verdrag van Wenen
van 1980 inzake de internationale koop zijn nadrukkelijk uitgesloten.
27. Geschillen
1. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van iedere andere
rechter in eerste instantie worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Amsterdam.
2. Wij blijven evenwel gerechtigd een vordering onzerzijds aanhangig te maken bij de rechter die volgens de wettelijke
regels bevoegd zou zijn.

