Algemene Verkoop- Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid L. van Heek Textiles B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Losser,
Nederland.

Artikel 1
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

In deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder:
a.
Verkoper: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid L. van Heek
Textiles B.V., gevestigd te Losser.
b.
Koper / opdrachtgever: ieder natuurlijk persoon of rechtspersoon met wie verkoper
een overeenkomst aangaat dan wel daarover onderhandelt.
c.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en de koper / opdrachtgever
tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop alsmede alle
(rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van de overeenkomst;
d.
Voorwaarden: deze algemene verkoop- leverings- en betalingsvoorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door verkoper met koper/ opdrachtgever
gesloten overeenkomsten alsmede op alle door verkoper gedane offertes, aanbiedingen,
prijsopgaven en adviezen.
Indien een bepaling van deze voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen volledig van kracht. Verkoper en de koper zullen dan in overleg treden teneinde
een nieuwe bepaling ter vervanging van de oorspronkelijke bepaling overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling
rekening wordt gehouden.
De toepasselijkheid van algemene voorwaarden en/of andere voorwaarden van de
koper/opdrachtgever wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. Afwijking van deze voorwaarden
ten gunste van andere algemene voorwaarden kan uitsluitend jegens verkoper gelden indien
een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk door verkoper is aanvaard.
Verkoper is te allen tijde gerechtigd haar voorwaarden te wijzigen.

Artikel 2
2.1
2.2

2.3

2.4

Definities en toepasselijkheid

Offertes en aanbiedingen

Elke uitgebrachte offerte, aanbieding, prijsopgave of advies van verkoper is vrijblijvend, tenzij
uitdrukkelijk, ondubbelzinnig en schriftelijk anders is overeengekomen.
Een overeenkomst met verkoper komt tot stand indien en zodra verkoper een order van
koper/opdrachtgever schriftelijk aanvaardt en/of zodra verkoper is aangevangen met
uitvoering van de order. De door verkoper aan koper/opdrachtgever verzonden
orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist en volledig weer te
geven.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen in de
overeenkomst zijn slechts geldig, indien verkoper deze schriftelijk heeft bevestigd en de
koper/opdrachtgever hiertegen niet binnen acht dagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
Verkoper kan niet aan zijn offerte of aanbieding worden gehouden indien de
koper/opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
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2.5
2.6
2.7

Alle door verkoper uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van
maximaal 30 dagen na dagtekening van de offerte of aanbieding, tenzij anders vermeld.
Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor offertes of aanbiedingen in te trekken.
Annulering van de order is alleen mogelijk binnen 24 uur na plaatsing daarvan, waarbij
koper/opdrachtgever een forfaitaire schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs
aan verkoper verschuldigd is.

Artikel 3
3.1
3.2

3.3

De in de overeenkomst of aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro en
exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
De door verkoper genoemde prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het tot stand komen
van de overeenkomst geldende kostenfactoren zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen,
grondstof- en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen,
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
Verkoper behoudt zich het recht voor om indien de kostprijs van goederen, de transportkosten
en/of andere kostprijsfactoren zijn gestegen, de overeengekomen prijs te verhogen.
Koper/Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk van de prijsverhoging schriftelijk in kennis
gesteld. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst, heeft koper/opdrachtgever het recht om de overeenkomst binnen 10 dagen na
dagtekening van de schriftelijke mededeling van verkoper bij aangetekende brief geheel of
gedeeltelijk te ontbinden. Indien binnen 10 dagen geen schriftelijk bericht van
koper/opdrachtgever is ontvangen, wordt hij geacht met de prijsverhoging in te stemmen.

Artikel 4
4.1

4.2
4.3
4.4
4.5

4.6

Levering

Het transport van het product geschiedt tot de Nederlandse grens, respectievelijk tot aan
boord van een in een Nederlandse haven liggend schip of vliegtuig voor rekening van
verkoper, tenzij schriftelijk anders overeengekomen is. Uitklaring wordt door verkoper
verzorgd, doch is voor rekening van koper. Prijzen, welke voorzien in franco levering of c.i.f.
levering, worden gebaseerd op de goedkoopste wijze van transport. Indien koper een
bijzondere vervoersweg of een ander transportmiddel voor het vervoer verlangt of voorschrijft,
komen de hierdoor ontstane extra kosten voor zijn rekening.
De goederen worden in alle gevallen voor risico van koper verzonden.
Verkoper heeft nimmer de plicht de goederen voor eigen rekening te verzekeren.
Wanneer de levering van een bepaalde hoeveelheid is overeengekomen heeft de verkoper
het recht 5% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren.
Indien de goederen niet tijdig door koper afgenomen worden, heeft verkoper de keuze na het
stellen van een nieuwe afnemerstermijn van tien dagen, ofwel alsnog afname van de
goederen te vorderen met schadevergoeding, ofwel de overeenkomst zonder tussenkomst
van de rechter als ontbonden te beschouwen en vergoeding van de deswege veroorzaakte
schade te vorderen.
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid van dit artikel, geldt bij blokorders (dit zijn orders
waarin de kwantiteit per kleur en/of dessin nog niet is gespecificeerd en/of waarin de levering
per tijdseenheid nog niet is vastgesteld) dat de specificatie per kleur en/of dessin en/of de
specificatie van de levering per tijdseenheid door de koper/opdrachtgever tijdig te geschieden.
Voor het geval koper/opdrachtgever op dit punt in gebreke blijft maar wel uiterlijk binnen tien
dagen na de uiterste datum waarop de specificatie had moeten plaatsvinden alsnog de
indeling aan verkoper verstrekt, heeft verkoper het recht de overeengekomen leveringstermijn
uit te breiden met een periode van ten hoogste dertig dagen. Indien bovengenoemde termijn
van tien dagen verstreken is zonder dat verkoper een specificatie heeft ontvangen, is koper
vergoeding van de door deze vertraging ontstane schade aan verkoper verschuldigd,
onverminderd het recht van verkoper de overeenkomst als ontbonden te beschouwen en
deswege schadevergoeding te vorderen.

Artikel 5
5.1

Prijzen

Levertijden

De door verkoper opgegeven levertijden zijn indicatief en niet fataal, tenzij anders schriftelijk
overeengekomen. De enkele overschrijding van een genoemde termijn brengt verkoper niet in
verzuim. In geval van overschrijding van een door verkoper opgegeven levertijd heeft de
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koper/opdrachtgever het recht om per aangetekende brief te verlangen dat verkoper binnen
30 dagen alsnog tot levering overgaat. Indien die levertijd alsdan wederom wordt
overschreden dan heeft koper/opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden.
Verkoper is niet aansprakelijk voor de schade die koper/opdrachtgever daardoor heeft
geleden.

Artikel 6

6.1

6.2

6.3

6.4

De eigendom van de door verkoper geleverde goederen gaat ondanks de feitelijke aflevering
pas over op koper/opdrachtgever nadat koper/opdrachtgever al hetgeen zij krachtens de
overeenkomst aan verkoper verschuldigd is of zal worden volledig heeft voldaan, waaronder
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen de koopsom, kosten en eventuele ingevolge deze
voorwaarden verschuldigde bedragen.
Zolang het eigendom van de goederen niet op koper/opdrachtgever is overgegaan mag deze
de goederen niet aan derden doorleveren, verpanden, in bruikleen geven of anderszins tot
zekerheid overdragen, behoudens binnen de normale bedrijfsvoering van
koper/opdrachtgever, tenzij aan koper/opdrachtgever surseance van betaling is verleend of hij
in staat van faillissement is verklaard.
Koper/opdrachtgever is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd,
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper te bewaren en naar
behoren te verzekeren en verzekerd te houden tegen de normale bedrijfsrisico’s.
Als koper/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van zijn betalingsverplichting of in
betalingsmoeilijkheden verkeert, is verkoper gerechtigd de goederen terug te nemen die onder
eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog bij koper aanwezig zijn. Koper/opdrachtgever
dient hieraan zijn medewerking te verlenen en dient de kosten die uit de terugname
voortvloeien aan verkoper te vergoeden.

Artikel 7
7.1

7.2
7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

Eigendomsvoorbehoud

Betaling

De factuur wordt op de dag van levering, respectievelijk van terbeschikkingstelling van de
goederen, gedateerd en dient door koper/opdrachtgever aan verkoper te worden voldaan
binnen de op de factuur vermelde termijn op een door verkoper aan te wijzen bankrekening in
de op de factuur aangegeven valuta.
Promessen worden niet geaccepteerd. Bij betaling vóór het verstrijken van de betalingstermijn
wordt geen rentevergoeding gegeven.
De door koper/opdrachtgever gedane betalingen strekken reeds ter afdoening in de eerste
plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen
die het langst open staan, ook als koper/opdrachtgever vermeldt dat voldoening betrekking
heeft op een latere factuur.
Bij betaling via een bank geldt als datum van betaling de datum waarop de creditering van
verkoper door de bank plaatsvindt. Bij betaling per cheque geldt als datum van betaling de
datum waarop de cheque door verkoper verzilverd is.
Indien het verschuldigde factuurbedrag door koper/opdrachtgever niet binnen de
betalingstermijn wordt voldaan, is koper/opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per
maand of gedeelte daarvan, ingaande op de dag waarop de betalingstermijn verstrijkt. Alle
overeengekomen betalingstermijnen zijn fatale termijnen. Koper/opdrachtgever zal enkel door
het verstrijken van de fatale termijn in verzuim zijn, zonder dat ingebrekestelling is vereist.
Alle nadelige gevolgen van koersverlies, of anderzijds voortvloeiende uit late betaling of nietbetaling, zijn voor rekening van koper/opdrachtgever, zelfs indien koper/opdrachtgever
volgens de in zijn land bestaande bepalingen, tijdig aan zijn betalingsverplichting zou hebben
voldaan, doch omstandigheden of maatregelen buiten zijn controle transfer hebben doen
plaatsvinden op voor verkoper nadelige wijze.
Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft tijdig te betalen, is verkoper gerechtigd voor alle
nog te verrichten leveringen kontante betaling vóór aflevering van de goederen of een garantie
voor tijdige betaling te verlangen, het contract geheel of gedeeltelijk te annuleren, dan wel de
verdere uitvoering van de order te schorsen tot alle vervallen factuurbedragen met inbegrip
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7.8

7.9

7.10

van rentevergoeding wegens te late betaling vereffend zijn, zonder dat verkoper tot enige
schadevergoeding is gehouden.
Indien in de financiële positie van koper/opdrachtgever na het sluiten van de overeenkomst
doch voor aflevering van de goederen een belangrijke verslechtering optreedt, is verkoper
gerechtigd geheel of gedeeltelijk af te zien van verdere uitvoering van de overeenkomst of
wijziging van de betalingsvoorwaarden te vorderen, zonder tot enigerlei schadevergoeding
gehouden te zijn.
Indien koper/opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hem surseance van
betaling wordt verleend, tot liquidatie of verkoop van zijn bedrijf overgaat, beslag op diens
goederen of een gedeelte daarvan wordt gelegd, is verkoper gerechtigd – ongeacht enig
getroffen regeling dan wel niet verstreken betalingstermijnen – reeds geleverde goederen
terug te nemen c.q. is zijn vordering ineens opeisbaar dan wel heeft verkoper het recht de
overeenkomst, eventueel voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, door mededeling en zonder
dat rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, te ontbinden, een en ander onverminderd het
recht van verkoper op vergoeding van schade. Gederfde winst en ontstane kosten daaronder
begrepen.
Is de koper/opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de koper/opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen
ten minste 15 % van de overeengekomen prijs met een minimum van € 200,--.

.
Artikel 8
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

Reclames

Koper is gehouden de zaken direct bij aflevering, althans binnen een zo kort mogelijke termijn,
te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de
zaken overeenstemmen hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen, die in het
normale (handels)verkeer gelden.
Goederen welke aan de magazijnen c.q. fabriek van de verkoper worden afgehaald door of
namens koper/opdrachtgever, worden geacht door of namens de koper/opdrachtgever te zijn
gecontroleerd en aanvaard.
Reclames ten aanzien van zichtbare of anderszins waarneembare gebreken kunnen slechts
geldend worden gemaakt indien de koper binnen 15 werkdagen na levering een schriftelijke
en zo nauwkeurig mogelijke opgave aan de verkoper doet van de aard en de grond van de
reclame en van het desbetreffende factuurnummer en/of het/de betreffende artikelnummer(s)
en/of een omschrijving van de gereclameerde artikelen. Na het verstrijken van de hiervoor
genoemde termijn wordt de koper/opdrachtgever geacht de zaken onvoorwaardelijk te hebben
goedgekeurd.
Niet zichtbare gebreken of anderszins niet waarneembare gebreken, die eerst bij het gebruik
blijken of kunnen blijken (=verborgen gebreken), behoren binnen 15 werkdagen na ontdekking
daarvan te worden gemeld door middel van een schriftelijk en zo nauwkeurig mogelijke
opgave aan de verkoper van de aard en de grond van de reclame en van het desbetreffende
factuurnummer en/of het/ de betreffende artikelnummer(s) en/of een omschrijving van
gereclameerde artikelen.
Reclamerechten kunnen uitsluitend worden uitgeoefend ten aanzien van zaken, die zich nog
bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd, behalve indien de reclame verborgen gebreken
betreft.
Geringe in de handel toelaatbaar geachte, of technisch niet te vermijden afwijkingen in
kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, finish, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor
reclames opleveren.
Bij een eventuele reclame is de koper/opdrachtgever verplicht verkoper in de gelegenheid te
stellen de gestelde ondeugdelijkheid te onderzoeken, bij gebreke waarvan ieder recht op
reclame komt te vervallen.
Mocht de reclame door verkoper gerechtvaardigd worden geacht, dan heeft verkoper het recht
de gereclameerde zaken te herstellen dan wel de zaken door andere zaken conform bestelling
te vervangen (remplacerecht). Herstel of vervanging vindt plaats binnen redelijke termijn,
zijnde uiterlijk binnen 15 werkdagen nadat verkoper heeft vastgesteld dat gerechtvaardigd een
beroep op het recht van reclame is gedaan.
Is herstel of vervanging als bedoeld in 8.8 niet (tijdig) mogelijk, dan zal verkoper aan
koper/opdrachtgever een vergoeding betalen tot ten hoogste het ter zake gefactureerde
bedrag, een en ander onder gehoudenheid van koper/opdrachtgever de reeds geleverde in

4

8.10

8.11

geschil zijnde zaken zo spoedig mogelijk voor rekening en risico van de verkoper terug te
zenden naar de door de verkoper opgegeven plaats en op de door verkoper opgegeven wijze.
Gevolgschade wordt door verkoper niet vergoed.
Retourzendingen, welke niet zijn voorafgegaan dan wel begeleid door de in 8.3 en 8.4
bedoelde schriftelijke toelichting op de reclame, zijn niet toegestaan. De kosten van
ongegronde en/of niet vooraf geadviseerde retourzendingen zijn voor rekening van de koper.
Daarentegen komen de kosten van gegronde retourzendingen voor rekening van de verkoper.
De verkoper kan de desbetreffende zaken onder zich of onder derden voor rekening en risico
van de koper opslaan. Ten aanzien van de kosten verband houdende met ongeoorloofde
retourzendingen en de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen, is
diens gespecificeerde opgave voor de koper bindend behoudens tegenbewijs. De koper is
verplicht tot zorgvuldige verpakking en verzending en tot verzekering van de te retourneren
zaken. Hij is aansprakelijk voor schade door zijn nalatigheid ontstaan.
Eventuele uitgeoefende rechten van reclame, al dan niet terecht ingeroepen, laten
(betalings)verplichtingen van koper/opdrachtgever onverlet.

Artikel 9
9.1

9.2

9.3

9.4

Aansprakelijkheid

Verkoper is slechts aansprakelijk voor schade geleden door koper/opdrachtgever, welke
schade een rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan verkoper toe te rekenen
tekortkoming. Aansprakelijkheid van verkoper voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie of schade
wegens overschrijding van een termijn is derhalve uitgesloten.
De aansprakelijkheid tot betaling van schadevergoeding door verkoper is beperkt tot het
bedrag dat verkoper krachtens een door haar afgesloten verzekering van haar verzekeraar
daadwerkelijk vergoed krijgt. Hierbij gelden verder de navolgende beperkingen:
- schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen komt niet voor
vergoeding in aanmerking;
- schade veroorzaakt door een door opdrachtgever ingeschakelde derde komt niet voor
vergoeding in aanmerking;
- de door verkoper te vergoeden schade bedraagt nimmer meer dan het bedrag van de
gefactureerde en daadwerkelijk betaalde hoofdsom exclusief BTW van de betreffende
levering.
Voorwaarde voor ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat
koper/opdrachtgever de tekortkoming waaruit de schade voortvloeit zo spoedig mogelijk als
redelijkerwijs mogelijk is, doch in ieder geval binnen 15 werkdagen nadat koper/opdrachtgever
de tekortkoming heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken schriftelijk aan
verkoper heeft gemeld en dat koper/ opdrachtgever al datgene doet wat in redelijkheid van
haar verlangd kan worden om de schade te beperken.
Koper/opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van en is verantwoordelijk voor
de gegevens die hij verstrekt aan verkoper. Verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade die
koper/ opdrachtgever lijdt als gevolg van de door haar verstrekte onjuiste of onvolledige
gegevens.

Artikel 10

Overmacht

10.1

Overmacht aan de zijde van verkoper of van de door verkoper ingeschakelde derden schort
haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op zolang de overmacht voortduurt,
zonder dat verkoper tot enige vergoeding van schade gehouden is. Onder overmacht wordt
verstaan elke van de wil van verkoper of van de door haar ingeschakelde derden
onafhankelijke omstandigheid die nakoming van de overeenkomst tijdig of blijvend verhinderd.
Tot die omstandigheden worden onder meer doch niet uitsluitend gerekend: staking, oorlog,
stroomstoring, files, noodweer, problemen bij toeleveranciers van verkoper en/of bij het eigen
of door derden verzorgde transport.

10.2

Verkoper kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
overeenkomst opschorten. Partijen zullen alsdan met elkaar in overleg treden teneinde de
overeengekomen producten, prijs, levering, levertijden en/of betaling te wijzigen.
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Indien deze periode langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade aan de andere
partij.

Artikel 11
11.1

11.2

11.3

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder in ieder geval begrepen octrooirechten,
merkrechten, modelrechten en auteursrechten, op de geleverde goederen en/of diensten,
ontwerpen, knowhow, informatie en berusten uitsluitend bij verkoper. Koper/opdrachtgever
verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die in de overeenkomst of bij deze
algemene voorwaarden worden toegekend. Wanneer koper/opdrachtgever een opdracht
verstrekt aan verkoper tot verveelvoudiging of reproductie van een door enig intellectueel
eigendomsrecht beschermd object verklaart koper/ opdrachtgever hierbij dat geen inbreuk op
bedoelde rechten van anderen dan partijen wordt gemaakt. Koper/ opdrachtgever vrijwaart
verkoper in en buiten rechte voor alle gevolgen, aanspraken van anderen dan partijen
daaronder begrepen, zowel financiële als andere, die uit de verveelvoudiging of reproductie
voortvloeien.
Koper/opdrachtgever is ermee bekend dat de door verkoper ter beschikking gestelde
knowhow vertrouwelijk informatie en bedrijfsgeheimen van verkoper bevat. Onverminderd het
bepaalde in artikel 12 van deze algemene voorwaarden verbindt koper/opdrachtgever zich
deze knowhow geheim te houden, niet aan anderen dan partijen bekend te maken of in
gebruik te geven en zelfs te gebruiken voor het doel waarvoor deze haar ter beschikking is
gesteld. Onder anderen dan partijen wordt in dit verband ook begrepen alle personen
werkzaam in de organisatie van koper/opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de knowhow
behoeven te gebruiken. Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding van
intellectuele eigendom – in de ruimste zin van het woord – uit de geleverde producten en/of
diensten en uit de knowhow te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen
omtrent het vertrouwelijke karakter en de geheimhouding van de knowhow.
Bij niet-nakoming door koper/opdrachtgever van het bepaalde van de leden 1 en 2 van dit
artikel verbeurt koper/opdrachtgever terstond een opeisbare boete van minimaal vijfduizend
euro (€ 5.000,--) per overtreding en per dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd de
aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige
schadevergoeding en/of nakoming.

Artikel 12
12.1

12.2

12.3

Geheimhouding

Partijen staan er over en weer voor in dat alle bij (het aangaan van) de overeenkomst
uitgewisselde informatie van vertrouwelijke aard geheim blijft, met name met betrekking tot
ontwerpen, knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen en
dergelijke. Informatie als bedoeld in de vorige volzin van dit lid wordt in elk geval als
vertrouwelijk beschouwd, indien deze door één van partijen als zodanig is aangemerkt.
Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming
van verkoper teksten en/of afbeeldingen, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend
begrepen ontwerpen, knowhow, documentatie, foto’s, tekeningen, beeld- en geluidsopnamen
als bedoeld in het bepaalde van lid 1 van dit artikel op welke wijze of via welk medium dan ook
aan anderen dan partijen te tonen, bekend te maken, te kopiëren, te verveelvoudigen,
verspreiden, mee te werken aan publicaties of anderszins te gebruiken.
Bij niet-nakoming door koper/opdrachtgever van het bepaalde in de leden 1 en 2 van dit artikel
verbeurt koper/opdrachtgever aan verkoper een terstond opeisbare boete van tienduizend
euro (€ 10.000,--) per overtreding en vijfduizend euro (€ 5.000,--) per dag dat de overtreding
voortduurt, onverminderd de aan verkoper verder toekomende rechten, waaronder
bijvoorbeeld doch niet uitsluitend begrepen het recht op volledige schadevergoeding en/of
nakoming te vorderen.

Artikel 13
13.1

Intellectuele eigendom

Beëindiging

Indien koper/opdrachtgever in gebreke blijft aan enige verplichting te voldoen, in staat van
faillissement wordt verklaard of aan hem surseance van betaling wordt verleend, heeft
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verkoper het recht de overeenkomst, zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke
tussenkomst, onmiddellijk eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat verkoper
tot enige vergoeding van schade aan koper/opdrachtgever gehouden zal zijn en onverminderd
het recht van verkoper tot het vorderen van vergoeding van schade, gederfde winst en
incassokosten. De ontbinding dient schriftelijk plaats te vinden.
Artikel 14
14.1
14.2

14.3

Op overeenkomsten tussen verkoper en koper/opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
De toepasselijkheid van bepalingen van enig internationaal verdrag, waaronder begrepen het
Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor zover partijen de bevoegdheid
hebben de toepasselijkheid uit te sluiten.
Alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden dan
wel de uitleg daarvan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Almelo, Nederland.

Artikel 15
15.1

15.2

Vindplaats

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank te Almelo en zijn op verzoek
verkrijgbaar.

Artikel 16
15.1

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Overige bepalingen

Indien aan een koper/opdrachtgever een vertaling van deze voorwaarden is gezonden, is de
Nederlandse tekst doorslaggevend.
Onder breedte van weefsels zal altijd worden verstaan de breedte inclusief de zelfkanten.
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