ALGEMENE LEVERINGS- EN VERKOOPVOORWAARDEN VAN ATEQ INTERNATIONAL B.V.
GEVESTIGD TE NL-5657 EA EINDHOVEN, AAN DE LUCHTHAVENWEG 81205, NADER TE
NOEMEN “ATEQ”.
Artikel 1 Algemeen
1.1.

Alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de
onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Ateq International B.V.,
nader te noemen “Ateq”, overeengekomen te worden.

1.2.

Onder de wederpartij wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met Ateq een
overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens
vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

1.3.

De door de wederpartij gehanteerde voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle
overeenkomsten die Ateq sluit, gelden alleen de algemene leverings- en verkoopvoorwaarden van Ateq.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1.

Alle door Ateq gedane aanbiedingen en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk anders is vermeld.

2.2.

Een aanbieding, eventueel vergezeld van begrotingen, plannen, catalogi of andere bescheiden mag zonder
toestemming van Ateq niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.

2.3.

Toezending van aanbiedingen en/of andere documentatie verplicht Ateq niet tot acceptatie van een order.
Niet acceptatie wordt door Ateq zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de
wederpartij ter kennis gebracht.

2.4.

De in de aanbiedingen van Ateq vermeldde technische gegevens en weergegeven afbeeldingen hebben
uitsluitend tot doel een indicatie te geven van de te verwachten kwaliteit van de te leveren goederen. Alle
gebruikelijke alsmede geringe kwaliteits- en/of kleurverschillen worden door de wederpartij uitdrukkelijk
aanvaard en geven nimmer enigerlei aanleiding tot reclame, tenzij schriftelijk en uitdrukkelijk door Ateq
een garantie is verstrekt.

2.5.

Ateq behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van reden te weigeren, dan wel onder
rembours te leveren.

Artikel 3 Overeenkomst
3.1.

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met Ateq eerst dan tot stand nadat Ateq een
opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging
bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist weer te geven tenzij de
wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

3.2.

Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, binden Ateq slechts indien deze door
Ateq schriftelijk zijn bevestigd. Ateq is alsdan gerechtigd de overeengekomen levertijd in redelijkheid te
wijzigen. Alle extra kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

3.3.

Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden,
wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 8
dagen.
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3.4.

Elke overeenkomst met Ateq wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij uitsluitend ter beoordeling van Ateq- voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van
de overeenkomst.

3.5.

Ateq is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens verder te presteren, van de
wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling als aan de overige verplichtingen voldaan zal
worden.

3.6.

Ateq is bevoegd om -indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht- voor een juiste uitvoering van de
aan Ateq verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst
anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de
verstrekte prijsopgave.

3.7.

Mondelinge toezeggingen door, en afspraken met ondergeschikten van Ateq, binden Ateq alleen dan
nadat en voor zover de directie van Ateq zulks schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 4 Prijzen
4.1.

Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van Ateq:
- gebaseerd op levering af bedrijf Ateq, magazijn of andere opslagplaats naar een plaats van
bestemming;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakking in- en uitlading en vervoer;
- vermeld in euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

4.2.

In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren is Ateq gerechtigd om de orderprijs
dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande
wettelijke voorschriften met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de
orderbevestiging moeten worden vermeld.

Artikel 5 Levering
5.1.

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van de wederpartij. Franco levering
geschiedt alleen voor orders welke een nader vast te stellen bedrag te boven gaan, tenzij dit door Ateq
met de wederpartij anders is overeengekomen.

5.2.

De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval
binnen 8 dagen op eventuele tekorten en/of beschadigingen te controleren dan wel deze controle uit te
voeren na mededeling van Ateq dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan, zulks op straffe
van verval van het recht van reclame.

5.3.

Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering
aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te
laten vermelden bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben
goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5.4.

Ateq is gerechtigd om te leveren in gedeelten, welke gedeelten Ateq afzonderlijk kan factureren.

5.5.

Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of
herbevestigd.

5.6.

Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan
zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico. Tevens behoudt Ateq zich het recht
voor om over te gaan tot ontbinding van de overeenkomst en de goederen aan derden te verkopen. Het
verschil tussen de oorspronkelijke prijs en de met derden overeengekomen prijs zal als schade kunnen
worden verhaald op de wederpartij.
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Artikel 6 Transport/risico
6.1.

De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de
wederpartij aan Ateq is verstrekt, door Ateq als een goed huisvader/koopman bepaald.

6.2.

Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending worden slechts
uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.3.

Ateq is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen welke
op de factuur wordt vermeld. Wanneer Ateq een dergelijke vergoeding in rekening brengt, zal deze
worden verrekend na retourzending in onbeschadigde staat.

Artikel 7 Montage en installatie
7.1.

Eventuele montage- en/of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van wederpartij en worden
berekend conform de dan geldende tarieven, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen
wordt.

7.2.

De termijnen van nakoming, waaronder levertermijnen, worden bij benadering opgegeven en zijn
nimmer fatale termijnen, zodat bij overschrijding Ateq in gebreke dient te worden gesteld. Verzuim
wegens overschrijding van de nakomingstermijn zal de wederpartij nimmer het recht geven op
schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 8 Uitvoering werkzaamheden
8.1.

De werktijden van het personeel van Ateq zullen zoveel mogelijk worden aangepast aan de bij
wederpartij geldende werktijden, voorzover deze zijn gelegen tussen 08.30 uur en 17.30 uur, zaterdagen,
zondagen en erkende feestdagen niet meegerekend. Op vrijdag eindigt de werkdag om 17.00 uur.

8.2.

Voor opdrachten met betrekking tot het uitvoeren van werkzaamheden en/of het verlenen van diensten
waarvoor een vaste prijs geldt, wordt de plaats en werktijd waarop de werkzaamheden verricht worden,
steeds door Ateq bepaald.

8.3.

Voor opdrachten op basis van een uurtarief zal de in lid 2 genoemde plaats steeds door de wederpartij
worden bepaald, bij gebreke waarvan deze door Ateq wordt bepaald.

Artikel 9 Wijzigingen
9.1.

Hoewel Ateq een verzoek om in te stemmen met het aanbrengen van wijzigingen en aanvullingen van de
overeengekomen werkzaamheden en/of leveringen steeds welwillend zal overwegen is Ateq tot een
dergelijke instemming op geen enkele wijze verplicht. Een wijziging dient door de wederpartij
schriftelijk aan Ateq te worden verzocht en is slechts bindend indien en voorzover die wijziging
schriftelijk door Ateq wordt aanvaard.

9.2.

Indien een wijziging c.q. aanvulling van de overeengekomen werkzaamheden en/of aflevering leidt tot
meerwerk en extra leveringen door Ateq zullen die door Ateq steeds volgens de dan geldende tarieven
aan de wederpartij in rekening worden gebracht. Indien een wijziging c.q. aanvulling van de
overeengekomen werkzaamheden en/of afleveringen leidt tot minderwerk kan dat weliswaar tot een
vermindering van de overeengekomen prijs leiden, doch behoudt Ateq het recht voor om de wederpartij
de door haar gemaakte kosten, de niet op andere wijze economisch te benutten manuren en apparatuur,
alsmede de gederfde winst in rekening te brengen.

9.3.

Het ontstaan van meerwerk zal in een zo vroeg mogelijk stadium schriftelijk door Ateq aan de
wederpartij bekend gemaakt worden, doch in elk geval voorafgaande aan de uitvoering daarvan. De
wederpartij wordt geacht akkoord te zijn met de uitvoering van het meerwerk en de kosten daarvan, tenzij
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binnen 5 dagen na schriftelijke kennisgeving door Ateq de wederpartij daartegen protesteert. Meerwerk
kan nimmer leiden tot ontbinding van de overeenkomst. Onder meerwerk dient tevens te worden
verstaan: wijziging van de specificaties nadat deze door de wederpartij zijn goedgekeurd en de gevolgen
van wijzigingen in de specificaties.
Artikel 10 Overmacht
10.1.

Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q.
onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere
partij niet meer kan worden verlangd.

10.2.

Indien naar het oordeel van Ateq de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft Ateq het recht de
uitvoering van de overeenkomst zo lang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht
oplevert, zich niet meer voordoet.

10.3.

Is naar het oordeel van Ateq de overmacht situatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling
treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen, waarbij Ateq
nimmer gehouden is tot vergoeding van welke schade dan ook.

10.4.

Ateq is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat de overmacht veroorzakende omstandigheid zich voordeed.

10.5.

De partij die meent in overmacht te komen verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in
kennis te stellen.

Artikel 11 Intellectuele eigendom
11.1.

Ateq behoudt zich alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door Ateq
verschafte materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en auteursrechtelijke
werken en programmatuur voor, indien en voorzover daarop geen industriële en intellectuele
eigendomsrechten van derden rusten.

11.2.

Indien op de door Ateq verschaft materialen en de daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, modellen en
auteursrechtelijke werken en programmatuur industriële en intellectuele eigendomsrechten van derden
rusten, dan wordt deze geleverd op basis van de licentie en garantie van de licentiegever. De wederpartij
dient te voldoen aan de eisen die de licentiegever heeft gesteld aan het gebruik.

11.3.

De wederpartij is gehouden iedere handeling na te laten die een inbreuk betekent op een octrooi,
auteursrecht, merkrecht of licentie. Namaak, nadruk of reproducties in welke zin dan ook is verboden.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
12.1.

Ateq sluit iedere aansprakelijkheid uit behoudens een situatie dat sprake is van opzet of grove schuld aan
de zijde van Ateq.

12.2.

De aansprakelijkheid van Ateq zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan.

12.3.

Behoudens dwingend rechtelijke bepalingen is Ateq niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van
welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerend- of onroerend goed, dan
wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

Artikel 13 Reclames
13.1.

Eventuele reclames worden door Ateq slechts in behandeling genomen, indien zij Ateq rechtstreeks
binnen 8 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk vergezeld van de betrokken
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paklijst hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten.
13.2.

Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 werkdagen na
de factuurdatum.

13.3.

Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur
te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door Ateq in behandeling genomen.

13.4.

Indien de reclame door Ateq gegrond wordt bevonden is Ateq uitsluitend verplicht alsnog een
overeengekomen prestatie te leveren.

13.5.

Slechts indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt, schort dit de betalingsverplichting van
de wederpartij op tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

13.6.

Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na voorafgaande toestemming door Ateq, onder
door Ateq te bepalen voorwaarden. Indien en voor zover retournering van het geleverde is toegestaan,
dient dit te geschieden onder vermelding van het retournummer.

13.7.

Indien goederen door de afnemer zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie niet meer toegestaan, ook al
wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend.

13.8.

Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van genoemde termijn,
worden niet geaccepteerd. Op goederen welke zijn afgehaald van het magazijn van Ateq, worden alleen
bij de afgifte gedane reclamaties in behandeling genomen. Onderpakte goederen, indien bij aflevering
beschadigd, dienen door de afnemer te worden geweigerd.

13.9.

Indien goederen welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter
beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten welke daarbij
eventueel voor Ateq ontstaan aan de afnemer in rekening worden gebracht.

13.10. Indien sprake is van aan Ateq ter reparatie geretourneerde goederen zonder dat van een reclamatie sprake
is, blijven deze goederen aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de afnemer geleverd
te zijn, terwijl de kosten van reparatie en transport aan de afnemer in rekening worden gebracht.
13.11. Indien Ateq dat redelijk acht, kunnen door Ateq geleverde goederen om andere dan de hiervoor vermelde
redenen door Ateq worden retour genomen en gecrediteerd mits de datum van aflevering niet ouder is
dan 30 dagen, de goederen zich nog in de oorspronkelijk staat en verpakking bevinden en behoren tot het
voorraadassortiment van Ateq; derhalve worden speciaal voor de afnemer bestelde goederen in geen
geval retour genomen. Indien zich een geval als hier bedoeld voordoet, kan Ateq de afnemer belasten
voor zogenaamde crediteringskosten. Er wordt 1 bedrag in rekening gebracht met als omschrijving
crediteringskosten (omvatten de vracht en administratiekosten).
Artikel 14 Garantie
14.1.

Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen verleent Ateq uitsluitend schriftelijke garantie met
betrekking tot de door Ateq geleverde producten. Overigens verleent Ateq slechts die garantie welke de
leverancier van de onderhavige producten aan Ateq verleent, met dien verstande dat Ateq nimmer
gehouden zal zijn tot enige andere prestatie dan op verzoek van de wederpartij de rechten van Ateq in
deze aan de wederpartij over te dragen onder bijlevering van de betreffende garantiebewijzen.

14.2.

De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat dus niet storingen die een oorzaak hebben in enige
vorm van slijtage of aan verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

14.3.

Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door Ateq niet langer garantie verleend dan
deze derden-leverancier aan Ateq verleent.
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14.4.

De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden op ondeskundige
wijze gebruik wordt gemaakt van het geleverde.

14.5.

De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derden
werkzaamheden c.q. wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

14.6.

Vervangt Ateq ter voldoening aan haar garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen
onderdelen eigendom van Ateq.

14.7.

Voldoet de wederpartij gedeeltelijk niet dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten
overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is Ateq niet gehouden tot garantie zolang die situatie
voortduurt.

Artikel 15 Eigendomsvoorbehoud
15.1.

De door Ateq geleverde producten blijven eigendom van Ateq tot het moment van volledige betaling van
de verschuldigde koopprijs incl. eventuele rente en kosten. De door Ateq aan de afnemer geleverde
producten zijn geleverd onder de opschortende voorwaarden van volledige betaling van de koopprijs,
rente en kosten door de wederpartij. Na volledige betaling gaat de eigendom van de geleverde producten
op de wederpartij over; hierbij worden betalingen geacht steeds betrekking te hebben op de langst
opeisbare factuur.

15.2.

In geval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij
of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, is Ateq gerechtigd de order zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald
gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laat het recht op vergoeding
voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van Ateq op de wederpartij direct en
volledig opeisbaar zijn.

15.3.

Alle in het bezit van de wederpartij zijnde, van Ateq afkomstige producten worden steeds geacht dezelfde
te zijn als die welke op de onbetaalde facturen zijn vermeld, voor zover althans de in het bezit van de
wederpartij zijnde hoeveelheid producten naar soort en samenstelling, de hoeveelheden niet te boven
gaan, die op de onbetaalde facturen zijn vermeld.

15.4.

De wederpartij heeft niet het recht de niet betaalde producten in pand te geven, daarop bezitloos
pandrecht te doen vestigen of enig ander zakelijk recht ten behoeve van een derde daarop te doen
vestigen.

15.5.

Het is de wederpartij toegestaan de geleverde, nog betaalde producten te vervreemden, zulks uitsluitend
in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, tenzij Ateq de wederpartij schriftelijk heeft
gesommeerd geleverde producten onmiddellijk aan Ateq ter beschikking te stellen.

15.6.

De wederpartij verleent Ateq reeds nu het recht om in voorkomende gevallen al die plaatsen te betreden
waar de door Ateq geleverde producten zich bevinden, teneinde Ateq in staat te stellen haar
eigendomsrechten uit te oefenen en de onbetaalde producten terug te nemen. Het op deze wijze
terughalen van haar zaken laat onverlet het recht van Ateq om van de wederpartij een vergoeding te eisen
voor geleden schade of gemaakte kosten ten gevolge van de aan de wederpartij toerekenbare niet nakoming.

Artikel 16 Betaling
16.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant bij aflevering te geschieden zonder
enige korting of middels storting of overmaking op een door Ateq aangewezen bank- of girorekening
binnen 30 dagen na factuurdatum. De op de bankafschriften van Ateq aangegeven valutadag is bepalend
en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
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16.2.

Alle door de wederpartij verrichtte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en
door Ateq gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande
facturen.

16.3.

In geval de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot
surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn
eigendommen wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te
voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,
daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de statutaire doelomschrijving van zijn
bedrijf,
heeft Ateq door het enkel plaatsvinden van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de
overeenkomst als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke tussenkomst vereist zal zijn,
hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door Ateq verleende diensten
terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles
onverminderd het recht van Ateq op vergoeding van kosten, schade en interessen.

16.4.

De afnemer is gehouden Ateq spontaan en onverwijld van eventuele betalingsproblemen schriftelijk op
de hoogte te stellen. In geval van betalingsachterstand is de afnemer gehouden Ateq desverzocht
schriftelijk te informeren over zijn financiële omstandigheden.

16.5.

Indien het factuurbedrag op de dag van opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal de wederpartij in
verzuim zijn door het enkele verloop van de betalingstermijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is
vereist. Ateq is alsdan gerechtigd om zonder enige rechterlijke tussenkomst de onderhavige
overeenkomst te ontbinden. Voorts is afnemer dan gehouden alle kosten te vergoeden die Ateq direct of
indirect maakt ter incasso van de openstaande bedragen, met name komen ten laste van de afnemer:
- declaraties van advocaten, zowel in- als buiten rechte voor zover zij de door de rechter
geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers en
incassobureaus alsmede alle executiekosten;
- de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van de hoofdsom,
zulks met een minimum van € 250,00 per factuur.

16.6.

Ten laste van de afnemer komen eveneens de kosten van de faillissementsaanvrage, alsmede de
opslagkosten in geval van opschorting van levering.

Artikel 17 Rente en kosten
17.1.

Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden is de
wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van
een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

17.2.

Al de te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente
door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Artikel 18 Toepasselijk recht
18.1.

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands Recht van
toepassing.
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18.2.

De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19 Geschillen
19.1.

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden,
voortvloeiend uit of verband houdend met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing
zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische
aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch.
----

----
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