ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN RETAILJURIST
Retailjurist voor de advisering op juridisch gebied ten behoeve van retailserviceorganisaties, winkeliers en leveranciers en al wat
daarmee verband houdt, in de ruimste zin des woords.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
-

ons c.q. wij
wederpartij

:
:

-

prestaties

:

Retailjurist;
de natuurlijk of rechtspersoon die de gelding van deze algemene voorwaarden heeft aanvaard, door
ondertekening van een geschrift of anderszins;
alle vormen van dienstverlening en geleverde zaken.

1. Toepasselijkheid
1.
Alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige
voorwaarden.
2.
Bedingen, waarbij van deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, zijn alleen van kracht voorzover zij schriftelijk door
ons zijn bevestigd.
3.
De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden worden nu voor alsdan uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4.
Eventuele toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij laten de toepasselijkheid van de algemene
voorwaarden van ons onverlet, tenzij deze strijdig zijn met die algemene voorwaarden van contractspartijen en/of derden.
In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde, met inachtneming van de terzake geldende wettelijke voorschriften,
voorrang hebben.
5.
Algemene voorwaarden van wederpartij worden slechts door ons aanvaard onder bovengenoemde condities en vinden
slechts toepassing op de daarvoor bestemde transactie. Latere transacties zullen niet automatisch wederom worden afgehandeld via die voorwaarden.
6.
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden van kracht blijven en zullen wij en wederpartij 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 worden genomen.
2. Kettingbeding
Bij (gedeeltelijke) overdracht en/of wijziging van zijn onderneming, waarbij door ons geleverde prestaties betrokken zijn, is de
wederpartij verplicht deze voorwaarden aan zijn opvolgers en/of deelgenoten op te leggen, bij gebreke waarvan hij aansprakelijk
blijft tegenover ons voor hun verzuimen.
3. Offertes, Aanbiedingen en Overeenkomst
1.
Alle offertes hebben een door ons vast te stellen geldigheidsduur. Indien geen geldigheidsduur door ons is vastgesteld, zal
de offerte in ieder geval niet langer geldig zijn dan 4 (vier) weken na
offertedatum.
2.
Indien door de wederpartij aangeleverde (basis)gegevens achteraf in ernstige mate onvolledig of onjuist blijken te zijn
vervalt een door ons uitgebrachte offerte.
3.
Aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.
Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze
zijn slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.
Wij zijn niet verplicht detailgegevens te verstrekken tenzij anders overeen is gekomen. Alle (intellectuele) eigendomsrechten terzake van de aangeboden en/of gedemonstreerde materialen, in de meest ruime zin blijven volledig voorbehouden.
5.
Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben
aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd (gezamenlijk hierna te noemen opdrachtbevestiging). De datum van de opdrachtbevestiging is bepalend. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen binnen 5 werkdagen schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.
6.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken/wijzigingen en/of toezeggingen door ons, ons personeel of namens ons
gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door
ons schriftelijk zijn bevestigd.
7.
Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt
de factuur en/of afleveringsbon tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist
en volledig weer te geven.
8.
Wij zijn bevoegd om - indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten - voor een juiste uitvoering van de verstrekte
opdracht anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zonodig zal er overleg plaatsvinden met de wederpartij. De wederpartij is gerechtigd, om onder betaling van het reeds geleverde of gepresteerde, de overeenkomst om die reden op te zeggen.
4. Bevestiging
In de opdrachtbevestiging wordt door ons in overleg met de wederpartij vastgelegd hetgeen partijen over en weer van elkaar
verwachten ten aanzien van onze dienstverlening en wat ieders verantwoordelijkheid daarbij is.
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De bevestiging omvat een aanduiding van de te verrichten werkzaamheden en de wijze van rapporteren daarover, de regeling
omtrent het honorarium en de verrekening van kosten, de verantwoordelijkheden van ons en de wederpartij en de overige
afspraken met betrekking tot de dienstverlening.
De wederpartij ontvangt de opdrachtbevestiging in tweevoud en zendt één exemplaar ervan ondertekend aan ons terug.
5. Prestatietermijnen
Prestatietermijnen worden te allen tijde bij benadering aangegeven, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdig
presteren dienen wij schriftelijk in gebreke te worden gesteld. Overschrijding van een prestatietermijn geeft de wederpartij geen
recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.
6. Prijzen
1.
Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven, waaronder onze honoraria, onder voorbehoud van prijswijziging.
2.
De prijzen zijn
- exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten;
- vermeld in Nederlandse valuta dan wel Euro, eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.
3.
In geval van een redelijkerwijs onvoorzienbare verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de
opdrachtprijs dienovereenkomstig te verhogen, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de opdrachtbevestiging moeten worden vermeld. Een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.
7. Wijziging der opdracht
1.
Wijzigingen, waaronder doch niet limitatief wordt verstaan meerwerk, in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard dan
ook, welke schriftelijk of mondeling door of namens wederpartij worden aangebracht, die hogere kosten veroorzaken en
andere prestaties dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de wederpartij extra in rekening gebracht.
2.
Door de wederpartij, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten
door de wederpartij tijdig en schriftelijk aan ons ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon doorgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging der wijzigingen voor rekening van de wederpartij.
3.
Opgedragen wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de voor de wijziging overeengekomen levertijd door ons, buiten
onze verantwoordelijkheid, wordt overschreden.
8. Annuleren/uitstel van levering
1.
Annulering van een opdracht is in beginsel niet mogelijk.
2.
Indien de wederpartij een overeenkomst niettemin annuleert worden annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd ons recht op redelijke schadevergoeding inclusief compensatie van gederfde winst, dit behoudens de gevallen waarin
toepassing hiervan onredelijk bezwarend zou zijn.
3.
In geval van annulering is de wederpartij bovendien gehouden:
- tot het betalen van het reeds gepresteerde;
- de uit de annulering voortvloeiende kosten en eventuele valutaverliezen te vergoeden indien wij in verband met de
opdracht met een bank of andere derde een valuta-overeenkomst heeft gesloten;
- ons te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht.
4.
Ingeval van onze accoordering van het door de wederpartij verzochte uitstel van levering heeft voor de wederpartij als
gevolg dat er een vertragingsrente in rekening gebracht zal worden. De berekening van deze vertragingsrente geschiedt
conform artikel 19 lid 1 van deze algemene voorwaarden.
9. Instructie en opleiding
1.
De resultaten van door ons gegeven instructies en opleidingen en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren
die buiten onze invloed vallen. Ofschoon de opdrachten door ons naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de
eisen van goed vakmanschap worden uitgevoerd, kunnen wij derhalve geen garanties geven met betrekking tot de resultaten van de door ons gegeven instructies en opleidingen en verstrekte adviezen.
2.
Wij bieden de wederpartij de mogelijkheid een aantal door de wederpartij aan te wijzen personen te laten onderrichten in
de juiste werking van het systeem van opdrachtgever, waaronder begrepen wordt de apparatuur, de systeemprogrammatuur en de applicaties, tegen de hiervoor geldende tarieven.
10. Advisering
1.
Wij zullen de advisering met zorg uitvoeren, in voorkomende gevallen overeenkomstig de met de wederpartij schriftelijk
vastgelegde afspraken en procedures.
2.
Indien is overeengekomen dat advisering in fasen zal plaatsvinden, kunnen wij de aanvang van de diensten die tot een
volgende fase behoren uitstellen totdat de wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft
goedgekeurd.
11. Garantie
Onze dienstverlening bestaat uit inspanningsverplichtingen. Wij zijn gehouden ons naar beste weten en kunnen in te spannen voor
het ons door de wederpartij opgedragen.
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Voor prestaties welke wij niet zelf vervullen, verlenen wij niet meer garantie dan door onze desbetreffende leverancier aan ons
wordt gegeven.
Onze garantie vervalt:
a.
indien de wederpartij op eigen initiatief wijzigingen in onze prestaties aanbrengt of laat aanbrengen, waaronder gebruik voor
doeleinden waartoe de prestaties niet zijn geleverd;
b.
indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voortvloeit uit de overeenkomst
waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
12. Schadevergoeding
Indien wij tekortkomen in de nakoming van een verbintenis in de zin van artikel 6:74 BW e.v. zonder dat sprake is van opzet aan
onze zijde, of indien wij een onrechtmatige daad plegen in de zin van artikel 6:162 BW zonder dat sprake is van opzet aan onze
zijde, of indien wij (op welke andere rechtsgrond dan ook) aansprakelijk zijn jegens de wederpartij in verband met handelen of
nalaten van ons zonder dat sprake is van opzet aan onze zijde, of handelen of nalaten van een andere (rechts)persoon waarvan het
handelen of nalaten aan ons kan worden toegerekend, is onze aansprakelijkheid jegens de wederpartij beperkt tot maximaal de
som waarvoor onze aansprakelijkheid door middel van een verzekering door ons is gedekt, zulks op het moment dat wij tot betaling
van schade door de wederpartij worden aangesproken. Indien onze verzekeraar om welke reden ook niet of niet voldoende
dekking voor aansprakelijkheid biedt, zodat wij onze aansprakelijkheid niet, althans niet geheel, kunnen afwentelen op de
verzekeraar, is onze aansprakelijkheid, voorzover niet door de verzekeraar vergoed, beperkt tot maximaal de hoogte van het
honorarium dat door ons aan de wederpartij is gefactureerd (en - voorzover de door ons gestelde betalingstermijn is verstreken door de wederpartij aan ons is betaald), corresponderend met de uitvoering van de opdracht waarmee de aansprakelijkheid
verband houdt, zulks per het moment dat wij tot betaling van schade door de wederpartij worden aangesproken.
Indien onze wederpartij schade dreigt te lijden of lijdt, waarvoor wij in beginsel aansprakelijk zijn, zal zij ons daarvan onverwijld
schriftelijk met bericht van ontvangst in kennis stellen en ons in de gelegenheid stellen maatregelen te nemen waardoor de schade
wordt weggenomen of verminderd. Komt de wederpartij deze verplichting niet na, dan vervalt iedere aansprakelijkheid onzerzijds.
Indien wij in het kader van onze werkzaamheden geheel of deels gebruik hebben gemaakt van de diensten van een niet als
ondergeschikte of maat aan onze organisatie verbonden (rechts)persoon zijn wij voor handelen en nalatigheden van deze
(rechts)persoon slechts aansprakelijk indien en voor zover deze voornoemde (rechts)persoon jegens ons aansprakelijk is en
daadwerkelijk aan haar verplichting tot schadevergoeding jegens ons voldoet.
In dat geval is onze aansprakelijkheid beperkt tot de som die wij ontvangen van deze (rechts)persoon verminderd met de kosten
die wij ter incasso hebben gemaakt. In geen geval zijn wij echter tot schadevergoeding gehouden boven het maximum hiervoor in
de eerste alinea aangegeven, dat ook hier als 'plafond' geldt.
In een voorkomend geval zullen wij ons inspannen schadevergoeding van de betreffende (rechts)persoon te verkrijgen.
Uit dit artikel kan niet een rechtsplicht van ons worden afgeleid tot het sluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.
Desgewenst zullen wij de wederpartij informeren met betrekking tot de door ons (eventueel) afgesloten aansprakelijkheidsverzekering.
Zoals uit de hiervoor geformuleerde tekst volgt, op de exoneratie-clausule zullen wij ons slechts dan niet kunnen beroepen indien
sprake is van opzet aan onze zijde. Opzet bij ondergeschikten of niet-ondergeschikten waarvan bij de uitvoering van de opdracht
gebruik wordt gemaakt, wordt niet aangemerkt als opzet aan onze zijde en ontneemt ons niet het recht ons te beroepen op de
exoneratieclausule.
Indien deze bepaling om welke reden ook, geheel of deels, niet rechtsgeldig is, blijft de bepaling voor het overige onverkort in
stand.
13. Overmacht en molest
Ingeval van overmacht worden onze prestatie- en andere verplichtingen opgeschort. Indien de periode van overmacht langer duurt
dan 30 dagen, dan zijn zowel wij als de wederpartij bevoegd de desbetreffende overeenkomst te ontbinden zonder gerechtelijke
tussenkomst en zonder verplichting tot schadevergoeding.
Indien wij bij het ontstaan van de overmacht gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of kunnen voldoen, dan zijn wij
gerechtigd het gepresteerde of presteerbare deel te presteren en is de wederpartij gehouden zijn daaruit voortvloeiende
verplichtingen te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.
Onder overmacht wordt verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming in de nakoming onzerzijds, zijnde onder meer: brand,
werkstaking of uitsluiting, oorlog, mobilisatie, afkondiging van de staat van oorlog of beleg, oproer, maatregelen van overheidswege waardoor de levering wordt verboden of belemmerd, watersnood, bedrijfsstoring zowel in onze eigen onderneming als in
ondernemingen waarvan wij goederen of prestaties betrekken of andere omstandigheden welke de normale bedrijfsuitoefening
onmogelijk maken, zowel in Nederland als in het land van herkomst en/of doorvoer der goederen of prestaties. Molestrisico komt
steeds ten laste van de wederpartij.
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14. Intellectuele eigendomsrechten
1.
Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle analyses, ontwerpen,
documentatie, rapporten, offertes alsmede (ander) voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij ons of onze
licentiegevers.
De wederpartij verkrijgt hiervan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, een
en ander tenzij in een door ons en wederpartij ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders overeengekomen is.
Op alle door of namens ons vervaardigde en verstrekte teksten, ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc. bij de
uitvoering van de overeenkomst behouden wij ons alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging, openbaarmaking en kopiëren, op welke wijze dan ook, is slechts toegestaan met onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
De in de direct hier voorafgaande alinea bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen etc. blijven onvervreemdbaar ons eigendom en dienen op ons eerste verzoek geretourneerd te worden.
2.
Wederpartij is ermee bekend dat de ter beschikking gestelde (voorbereidend) materia(a)l(-en), vertrouwelijke informatie en
bedrijfsgeheimen van ons bevatten. Wederpartij verbindt zich er toe deze materia(a)l(-en) geheim te houden en niet aan
enige derde bekend te maken of in gebruik te geven, tenzij anders overeengekomen.
3.
Het is de wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten
van intellectuele of industriële eigendom uit de/het materia(a)l(-en) te verwijderen of te wijzigen.
4.
Op voorwaarde dat wij onmiddellijk schriftelijk op de hoogte wordt gesteld van elke dreigende of daadwerkelijke actie of
procedure tegen de wederpartij op grond van het feit dat de wederpartij door gebruik of de verkoop van ons/onze materia(a)l(-en) inbreuk zou maken op een octrooi- of auteursrecht, zullen wij op onze kosten de verdediging hiertegen op ons
nemen en de vergoedingen welke rechtens aan de eiser toegewezen worden betalen, echter alleen indien het voeren van
verweer, met inbegrip van alle onderhandelingen terzake van een mogelijke dading of andere beëindiging van de procedure, geheel aan ons zal worden overgelaten.
5.
Ingeval de wederpartij krachtens een gerechtelijk vonnis zal worden veroordeeld het gebruik van ons/onze materia(a)l(-en)
te staken wegens inbreuk op een octrooi- of een auteursrecht, zullen wij naar eigen keuze en op eigen kosten ofwel:
- voor de wederpartij het recht verkrijgen het gebruik van het product voort te zetten, ofwel;
- ons/onze materia(a)l(-en) vervangen of veranderen, zodanig dat de inbreuk wordt beëindigd, ofwel, indien het
vorenstaande in redelijkheid niet valt te bereiken;
- ons/onze materia(a)l(-en) terugnemen en aan de wederpartij crediteren voor een bedrag, gelijk aan het netto
factuurbedrag van ons/onze materia(a)l(-en), verminderd met volgens gangbare maatstaven te berekenen afschrijving.
6.
Wij aanvaarden onder geen enkele voorwaarde aansprakelijkheid voor de gevolgen van een inbreuk op het octrooi- of
auteursrecht, indien deze inbreuk wordt veroorzaakt door het gebruik van ons/onze materia(a)l(-en) in combinatie met
diensten en producten die niet door ons geleverd zijn, of door het verstrekken van informatie, het verlenen van service of
het vervaardigen van applicaties op het verzoek van de wederpartij.
7.
Alle rechten voortvloeiende uit door ons verleende diensten blijven ons eigendom.
8.
Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de wederpartij een gefixeerde boete verschuldigd van €
100.000,- onverminderd ons recht om aanspraak te maken op volledige schadevergoeding.
15. Bewaring van zaken
De wederpartij draagt het risico voor de bewaring en gebruik, bewerking en verwerking van zaken die ons door of vanwege de
wederpartij zijn toevertrouwd, onverminderd onze verplichting voor die zaken dezelfde zorg aan te wenden die wij daaromtrent
voor eigen zaken aanwenden zoals dat in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Wij kunnen niet door de wederpartij
aansprakelijk worden gesteld of in vrijwaring worden geroepen met betrekking tot rechten van derden ten aanzien van dit risico,
behoudens in geval van bewezen opzet van ons.
16. Aansprakelijkheid
1.
Behoudens onze verantwoordelijkheid krachtens dwingende wettelijke bepalingen en algemeen geldende regels van
redelijkheid en billijkheid zijn wij 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
die mocht ontstaan als direct of indirect gevolg van:
a) Een niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven.
b) Daden of nalatigheden van de wederpartij, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem
zijn tewerkgesteld.
c) Fouten en/of gebreken in een ontwerp die door wederpartij bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp niet zijn
geconstateerd.
2.
Onze aansprakelijkheid reikt nimmer verder dan die van onze leveranciers.
3.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade aan door ons geleverde zaken tijdens een niet door ons verzorgd transport.
4.
Wij zijn niet aansprakelijk voor onoordeelkundige, foutieve installatie door derden van door ons geleverde zaken.
5.
Wij zijn niet aansprakelijk voor zaken en diensten door derden geleverd gedurende een project.
6.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schade en gebreken die optreden als gevolg van een onoordeelkundig, onjuist gebruik van
de geleverde zaken en diensten of door de ongeschiktheid van de geleverde zaken en diensten voor het doel waarvoor de
wederpartij het heeft aangeschaft.
7.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen indien de wederpartij in ernstige mate onvolledige en/of onjuiste
basisgegevens heeft verstrekt aan ons bij het aangaan van de overeenkomst of op andere wijze tekort is geschoten in het
verlenen van medewerking aan ons.
8.
Wij staan in voor de deugdelijkheid van de geleverde diensten, dan wel de door ons verrichte bewerkingen, alsmede voor
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9.

10.
11.

de kwaliteit, met dien verstande dat onze aansprakelijkheid te dier zake uitsluitend zal bestaan in een verplichting tot vervanging dan wel herstel, behoudens dwingendrechtelijke aansprakelijkheidsregelingen en de gevallen waarin voor de aansprakelijkheden van ons een verzekering is afgesloten.
Onze aansprakelijkheid terzake van gebrekkige bewerkingen is beperkt tot het bedrag waarvoor wij die bewerkingen
hebben aangenomen, dit behoudens opzet, grove schuld of grove onachtzaamheid van ons en behoudens de gevallen
waarin voor de aansprakelijkheden van ons een verzekering is afgesloten.
Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt conform artikel 12 van deze voorwaarden.
Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

17. Betaling
1.
De facturatie van geleverde zaken en diensten zal wekelijks plaatsvinden, tenzij anders overeengekomen.
2.
Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-kontant te geschieden of middels storting of overmaking op een door
ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 14 dagen na factuurdatum.
3.
Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de
door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste
openstaande vordering.
4.
In gevallen dat 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 eigendom 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 vennootschap in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht hetzij de overeenkomst als
ontbonden te beschouwen zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn, hetzij enig bedrag
verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.
18. Zekerheid
1.
Elke overeenkomst wordt door ons aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij - uitsluitend ter
beoordeling van ons - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
2.
Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de
wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.
Wij zijn gerechtigd gedurende de loop van de overeenkomst bij wanbetaling van de wederpartij of een gegronde vrees
daarvoor, onze nog niet uitgevoerde leveranties en/of opdrachten op te schorten, administratieve bescheiden van de wederpartij alsook de prestaties onder ons te houden tot volledige betaling heeft plaats gehad, de overeenkomst dienaangaande zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden of zekerheid te verlangen voor de tijdige betaling van de prestaties.
Indien de wederpartij met enige verplichting welke ook, waaronder die tot het verschaffen van zekerheid, in gebreke is, zijn
alle facturen terstond en ineens opeisbaar en zijn wij gerechtigd voor verdere leveranties deugdelijke zekerheid te verlangen.
19. Rente en Kosten
1.
Indien betaling niet binnen de in artikel 17 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in
verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag, waarbij
een gedeelte van een maand gerekend wordt als een gehele maand.
2.
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder, doch niet limitatief opgesomd, incasso-,
deurwaarders- en advocaat- en andere buitengerechtelijke kosten zijn begrepen, welke door ons worden gemaakt teneinde
nakoming van de verplichtingen van de wederpartij te bewerkstelligen, zijn ten laste van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten belopen 15 % van de contractsom met een minimum van € 1.000,- waaromtrent geen bewijs behoeft te worden aangevoerd; zij zijn verschuldigd vanaf het moment waarop de vordering in handen van onze advocaat, deurwaarder of
andere derde is gesteld, ongeacht of de wederpartij daarvan op de hoogte is.
20. Toepasselijk recht
Alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, ook ingeval van levering aan het buitenland, en de daaruit
voortvloeiende rechtsbetrekkingen tussen partijen worden bij uitsluiting beheerst door het Nederlands recht, geldend voor het
Koninkrijk in Europa.
21. Geschillen/Bevoegde rechter
Indien en voorzover de genoemde gedrags- en beroepsregels niet voorzien in een regeling voor geschillen, zullen geschillen,
voortvloeiend uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of daarmee verband houdend, ook die welke
slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, worden beslecht door de bevoegde rechter te Utrecht.

Paraaf Retailjurist: _____

Paraaf Wederpartij: _____

22. Vertaling
Indien de algemene voorwaarden vertaald worden, zal in geval van geschillen de Nederlandse tekst van de onderhavige algemene
voorwaarden te allen tijde prevaleren boven de vertaalde versie.
Voor akkoord getekend te …………………………………… op …………………………………….
Wederpartij,

_______________________
………………………………………….
Functie:

