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ALGEMENE 
VERKOOPVOORWAARDEN 

van de besloten vennootschap met 
beperkte aansprakelijkheid Hermes 
Tuinhuizen B.V., statutair gevestigd te 
Tilburg, ingeschreven bij de Kamer 
van Koophandel te Breda onder 
nummer 76602206. 

Aldaar gedeponeerd op 1 april 2021. 

1. TOEPASSELIJKHEID 

1. Deze voorwaarden zijn van toe-
passing op alle aanbiedingen van 
Hermes Tuinhuizen B.V., verder te 
noemen LEVERANCIER, alsmede 
op offertes, 
overeenkomsten,verleende 
opdrachten en overige 
werkzaamheden. 

2. Onder ”KOPER” wordt in deze 
voorwaarden verstaan iedere 
(rechts)persoon of diens vertegen-
woordiger(s), gemachtigde(n), 
rechtsverkrijgende(n) en erfgena-
me(n) die met LEVERANCIER een 
overeenkomst heeft gesloten 
respectievelijk wenst af te sluiten. 

3. Aanvullingen en/of afwijkingen van 
deze voorwaarden gelden uit-
sluitend indien deze schriftelijk met 
KOPER zijn overeengekomen. 

4. Indien LEVERANCIER bij enige 
overeenkomst een afwijking van 
deze voorwaarden met KOPER 
heeft gemaakt, heeft deze afwijking 
slechts betrekking op die 
overeenkomst en kan deze of een 
andere afwijking nimmer van 
toepassing zijn op navolgende 
overeenkomsten tussen LEVERAN-
CIER en KOPER. Afwijkingen van 
deze voorwaarden dienen telken-
male uitdrukkelijk te worden 
bedongen. 

5. De KOPER met wie LEVERANCIER 
eerder onder deze voorwaarden, of 
een eerdere versie daarvan, een 
rechtsverhouding is aangegaan, 
wordt geacht akkoord te gaan met 
de toepasselijkheid van deze 
voorwaarden op aanbiedingen, 
offertes, overeenkomsten en te 
verlenen opdrachten. Hiervoor is 
een terhandstelling door 
LEVERANCIER niet vereist. 

6. Een verwijzing van KOPER naar 
inkoopvoorwaarden zal door 
LEVERANCIER nadrukkelijk van de 
hand worden gewezen, tenzij 
LEVERANCIER zich hiermee 
akkoord heeft verklaard. 

7. Wanneer één bepaling uit deze 
voorwaarden nietig blijkt te zijn of 
vernietigd wordt, blijven de niet 
vernietigde en nietige bepalingen 
van toepassing. 

 

 

2. AANBIEDINGEN & OFFERTES 

1. Alle aanbiedingen en offertes van 
LEVERANCIER, hetzij in de vorm 
van prijslijsten, hetzij anders, 
daaronder begrepen, echter daar 
niet toe beperkt, mondelinge 
aanbiedingen en offertes en andere 
verklaringen van 
vertegenwoordigers en/of 
medewerkers van LEVERANCIER 
zijn vrijblijvend, tenzij anders 
vermeld. 

2. LEVERANCIER is gerechtigd bij het 
aangaan van de overeenkomst een 
aanbetaling te verlangen van ten 
hoogste 100% (indien KOPER 
handelt in uitoefening van beroep of 
bedrijf), dan wel 50% (indien 
KOPER consument is) van de 
overeengekomen prijs. 

3. OVEREENKOMSTEN 

1. Bij een vrijblijvend aanbod/offerte 
komt de overeenkomst uitsluitend 
tot stand indien en nadat 
LEVERANCIER een opdracht/ 
bestelling schriftelijk binnen 14 
dagen na de datum van verzending 
van de vrijblijvende offerte heeft 
bevestigd, dan wel doordat 
LEVERANCIER geheel of 
gedeeltelijk aan een opdracht tot 
levering is begonnen. 

2. Bij een onherroepelijk aanbod komt 
de overeenkomst uitsluitend tot 
stand indien KOPER het aanbod 
binnen de door LEVERANCIER 
gestelde termijn heeft aanvaard.  

3. In geval van een opdracht tot 
levering in verschillende gedeelten 
wordt de overeenkomst in zijn 
geheel geacht tot stand te zijn 
gebracht, indien de eerste 
gedeeltelijke c.q. deellevering plaats 
vindt. 

4. Eventueel later gemaakte afspra-
ken, toezeggingen en/of wijzigin-
gen in de overeenkomst door 
LEVERANCIER aan KOPER 
gedaan, zijn alleen bindend indien 
zij schriftelijk door LEVERANCIER 
binnen 8 dagen bevestigd worden 
na deze toezegging, dan wel 
doordat LEVERANCIER geheel dan 
wel gedeeltelijk conform de 
toezegging uitvoering geeft aan de 
opdracht. 

5. LEVERANCIER is gerechtigd bij of 
na het aangaan van de over-
eenkomst, alvorens (verder) te 
leveren, van KOPER zekerheid te 
eisen, dat zowel aan 
betalingsverplichting als aan 
overige verplichtingen voldaan zal 
worden. 

6. LEVERANCIER is bevoegd om, 
indien zij dit noodzakelijk dan wel 
wenselijk acht, voor een juiste 
uitvoering van de door haar 

verstrekte bestelling bij de 
uitvoering van de overeenkomst 
anderen in te schakelen, waarvan 
de kosten aan KOPER zullen wor-
den doorberekend conform de 
verstrekte prijsopgaven. Zo moge-
lijk en/of zonodig zal LEVERAN-
CIER hieromtrent met KOPER 
overleg plegen. 

7. Indien het voor de KOPER 
wenselijk is dat een bepaald goed 
een certificaat bezit, dient KOPER 
dit nadrukkelijk aan LEVERANCIER 
mede te delen. Wanneer dit door 
KOPER niet is medegedeeld, kan 
LEVERANCIER daar nimmer 
aansprakelijk voor worden gehou-
den. 

8. LEVERANCIER behoudt zich het 
recht bij de totstandkoming van de 
overeenkomst met KOPER de 
overeengekomen prijs te facture-
ren, tenzij anders overeen-
gekomen. 

4. PRIJZEN 

1. Alle prijzen van LEVERANCIER zijn 
exclusief B.T.W. en gelden, tenzij 
uitdrukkelijk schriftelijk anders is 
aangegeven, af-magazijn, dat wil 
zeggen exclusief vervoers- en 
montagekosten. 

2. Prijzen zijn gebaseerd op 
kostprijzen, geldend op het moment 
van aanbieding. Indien deze 
kostprijzen door prijsstijging van 
grondstoffen, (hulp)materialen, 
onderdelen, vervoerkosten, lonen, 
assurantiepremies, fiscale lasten, 
invoerrechten, valutakoersen, e.d., 
sinds de datum van aanbieding een 
verhoging hebben ondergaan is 
LEVERANCIER gerechtigd de prijs 
dienovereenkomstig te verhogen. 

3. Het in het vorige lid bepaalde geldt 
eveneens indien deze kost-
prijsverhogende factoren ten tijde 
van het afsluiten van de over-
eenkomst voorzienbaar waren. 

4. Indien de kostprijsverhoging con-
form lid 2 echter meer bedraagt dan 
15% van de totale offerte, is 
KOPER gerechtigd de order binnen 
3 dagen nadat KOPER kennis heeft 
genomen van de prijsverhoging, te 
annuleren. 

5. Wanneer KOPER en LEVERAN-
CIER niet nadrukkelijk hebben be-
paald voor wiens rekening het 
vervoer komt, komen de vervoers-
kosten voor rekening en risico van 
KOPER. 

5. LEVERING/LEVERTIJD 

1. Opgegeven levertijden, waaronder 
mede is verstaan de termijnen voor 
reparatie, montage en plaatsing 
zullen nimmer zijn te beschouwen 
als fatale termijnen, tenzij uitdruk-
kelijk anders is overeengekomen. 
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Bij niet-tijdige levering dient 
LEVERANCIER derhalve eerst 
schriftelijk in gebreke te worden 
gesteld en haar een redelijk termijn 
voor nakoming te worden gegeven. 

2. Aan de leveringsplicht van 
LEVERANCIER zal zijn voldaan 
door de zaken éénmaal aan de 
KOPER aan te bieden. Wanneer 
KOPER voor eigen rekening en 
risico zorgdraagt voor vervoer, is dit 
het moment dat KOPER of een 
namens KOPER ingeschakelde der-
de de goederen afhaalt. Wanneer 
LEVERANCIER zorgdraagt voor 
vervoer, is dit het moment dat 
LEVERANCIER of een namens 
LEVERANCIER ingeschakelde 
derde de goederen conform de 
overeenkomst de goederen levert. 

3. LEVERANCIER is bij deelleveringen 
alvorens verder te gaan met de 
fasen van aflevering immer 
gerechtigd voldoende zekerheid van 
KOPER te verlangen. Weigering 
van KOPER om de verlangde 
zekerheid te stellen geeft 
LEVERANCIER het recht de over-
eenkomst op te schorten, onver-
minderd het recht van LEVERAN-
CIER op vergoeding van onkosten, 
bedrijfsschade en winstderving. 

4. In het geval dat LEVERANCIER een 
aanbetaling heeft verlangd, gaat de 
levertijd pas in, indien de aanbe-
taling is ontvangen. Tot dat moment 
gelden de verplichtingen van 
LEVERANCIER als opgeschort. 

5. Indien KOPER nalatig is met het 
verrichten van een handeling 
waarmede hij aan de aflevering van 
de zaken dient mede te werken en 
de zaken zijn conform overeen-
komst en deze voorwaarden aan 
KOPER aangeboden, komen de 
zaken vanaf dat moment voor 
rekening en risico van KOPER. 
Kosten van onder meer de opslag 
zullen derhalve voor zijn rekening 
komen. 

6. Nadat de zaken zijn geleverd, dan 
wel nadat de levertijd is verlopen, 
gaat LEVERANCIER over tot 
facturatie en is KOPER de overeen-
gekomen prijs c.q. hetgeen gefactu-
reerd verschuldigd. 

6. RISICO-OVERGANG 

1. De gekochte zaken zijn voor 
rekening en risico van de KOPER 
vanaf het moment van levering. 
Levering geschiedt in beginsel af-
magazijn, wat betekent door ter 
beschikking stelling van het 
gekochte bij het magazijn van 
LEVERANCIER. Indien uitdrukkelijk 
overeengekomen, vindt levering 
plaats op een door KOPER 

aangegeven locatie, op kosten van 
koper.  

7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

1. Tot het tijdstip waarop KOPER aan 
al zijn verplichtingen heeft voldaan, 
blijft het geleverde eigendom van 
LEVERANCIER. 

2. De KOPER is niet bevoegd het 
geleverde met een beperkt recht te 
bezwaren of te vervreemden, totdat 
KOPER aan al zijn verplichting 
jegens LEVERANCIER heeft 
voldaan. 

3. Wanneer KOPER enige verplichting 
jegens LEVERANCIER uit de 
overeenkomst niet, niet tijdig of niet 
behoorlijk nakomt en daaromtrent in 
gebreke is gesteld, dan wel indien 
zich een andere omstandigheid als 
bedoeld in artikel 8 voordoet, is 
LEVERANCIER gerechtigd het 
geleverde terug te nemen. 

4. KOPER is verplicht LEVERANCIER 
terstond schriftelijke melding te 
doen van het feit, indien derden 
rechten doen gelden op hetgeen 
door LEVERANCIER is verricht of 
geleverd, alsmede wanneer zich 
enige omstandigheid als bedoeld in 
artikel 8.1 voordoet, voor zover het 
verrichte of geleverde (nog) niet 
KOPER zijn eigendom is. 

5. De KOPER die handelt in 
uitoefening van beroep of bedrijf, is 
niet bevoegd zijn verplichtingen ten 
opzichte van LEVERANCIER op te 
schorten indien KOPER meent een 
vordering op LEVERANCIER te 
hebben en/of meent dat 
LEVERANCIER in gebreke is. 

8. OPZEGGING/BEËINDIGING 
OVEREENKOMST 

1. LEVERANCIER behoudt zich het 
recht voor de overeenkomst(en) met 
KOPER onmiddellijk zonder 
rechterlijke tussenkomst te 
beëindigen, indien KOPER: 
a.onder bewind wordt gesteld, in 

staat van faillissement wordt ver-
klaard, of surséance van betaling 
aanvraagt; 

b. een besluit neemt tot liquidatie 
en/of stilleggen van zijn onderne-
ming; 

c. het vrije beheer over zijn vermo-
gen verliest, of - wanneer KOPER 
een natuurlijk persoon is - onder 
curatele wordt gesteld of komt te 
overlijden. 

2. In het geval dat KOPER enige 
(betalings)verplichting niet nakomt, 
is LEVERANCIER terstond bevoegd 
haar verplichtingen op te schorten, 
en bevoegd tot ontbinding van de 
overeenkomst indien LEVERAN-
CIER eerst KOPER deugdelijk in 
gebreke heeft gesteld en hem een 

redelijk termijn voor nakoming heeft 
gegeven. 

3. Beëindiging van de overeenkomst 
omwille van een tekortkoming 
zijdens KOPER tast de 
verplichtingen van KOPER op grond 
van deze overeenkomst niet aan. Bij 
beëindiging conform dit artikel is 
KOPER van rechtswege in verzuim 
en zijn alle vorderingen op KOPER 
terstond opeisbaar. 

9. VERVOER, MONTAGE & 
REPARATIE 

1. KOPER kan bij LEVERANCIER 
(ook) vervoer, montage- en 
reparatiewerkzaamheden afnemen.  

2. Montage- en reparatie- 
werkzaamheden, zowel aan de door 
LEVERANCIER geleverde zaken 
als aan de niet door haar geleverde 
zaken, worden door LEVERANCIER 
naar beste weten en kunnen 
uitgevoerd. LEVERANCIER heeft 
met betrekking tot deze 
werkzaamheden een inspannings-
verplichting. 

3. Indien de uitgevoerde 
werkzaamheden niet naar behoren 
zijn uitgevoerd, is KOPER 
gerechtigd hierover te reclameren 
conform het bepaalde in artikel 10 
van deze voorwaarden. 

4. KOPER is verplicht datgene te doen 
om de aanvang en voortgang van 
de werkzaamheden mogelijk te 
doen zijn.  
Bij plaatsing van een tuinhuis of 
soortgelijke constructie, dient 
KOPER in dit verband in ieder geval 
zorg te dragen voor een vlakke 
ondervloer, die waterpas ligt. Deze 
ondervloer dient te voldoen aan de 
door LEVERANCIER opgegeven 
uitvoering (normaliter betonvloer, 
zware betonbanden of grote tegels 
van minimaal 600 x 600 x 80 mm).  
Indien voor KOPER niet duidelijk is 
wat in dit verband van hem verlangd 
wordt, dient hij hierover zelf navraag 
te doen bij LEVERANCIER.  
Voldoet KOPER niet aan de in dit lid 
beschreven verplichtingen, dan is 
KOPER verplicht de daaruit 
ontstane kosten te vergoeden en/of 
deze voor eigen rekening te nemen. 

5. Kosten voor montage worden 
zoveel mogelijk op voorhand 
geoffreerd door LEVERANCIER. 
Kosten ten aanzien van pas 
achteraf kenbare werkzaamheden 
(meerwerk) worden naar 
redelijkheid en billijkheid achteraf 
berekend. 

6. Indien voor de in dit artikel 
genoemde werkzaamheden vooraf 
een prijs is vastgesteld, zal deze 
prijs aan KOPER worden berekend 
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en zal daarbij meer- en minderwerk 
naar billijkheid worden berekend.  

7. Tot meerwerk behoren in het 
algemeen alle werkzaamheden en 
leveranties, welke niet bij de offerte 
zijn inbegrepen of tevoren met 
KOPER zijn afgesproken en welke 
werkzaamheden door KOPER 
worden verlangd. 

10. RECLAME 

1. De KOPER dient de gekocht zaken 
bij aflevering - of zo spoedig moge-
lijk daarna - te (laten) controleren, 
o.a. op gebreken en significante 
kleurverschillen. Al doende dient de 
KOPER na te gaan of het geleverde 
aan de overeenkomst beantwoordt, 
te weten: 
a. of de zaken juist zijn geleverd; 
b. of de afgeleverde zaken wat 

betreft kwantiteit overeenstemmen 
met het overeengekomene; 

c. of de afgeleverde zaken voldoen 
aan de overeengekomen kwali-
teitseisen of - indien deze ontbre-
ken - aan de eisen die gesteld 
mogen worden voor een normaal 
gebruik en/of branchegebruik. 

2. Worden zichtbare gebreken of 
tekorten geconstateerd dan dient de 
KOPER deze binnen 48 uur na 
levering, dan wel nadat KOPER 
kennis had genomen, hetzij had 
moeten nemen, van de gebreken of 
tekorten, aan LEVERANCIER te 
melden. 

3. Niet-zichtbare gebreken dient de 
KOPER binnen 48 uur na ontdek-
king doch uiterlijk 8 dagen na 
levering, dan wel nadat KOPER 
kennis had genomen, hetzij had 
moeten nemen, van de gebreken of 
tekorten, te melden aan LEVERAN-
CIER. 

4. Klachten inzake facturen van 
LEVERANCIER dienen binnen vijf 
dagen na verzenddatum schriftelijk 
middels aangetekend schrijven door 
LEVERANCIER te zijn ontvangen. 

5. Het indienen van klachten/reclames, 
ontslaat KOPER nimmer van diens 
betalingsverplichting jegens LEVE-
RANCIER, het bepaalde in artikel 13 
blijft onverkort van toepassing. 

6. Voor de toepassing van deze 
bepalingen wordt iedere deelleve-
ring als een afzonderlijke levering 
beschouwd. 

7. KOPER is niet gerechtigd zaken 
waarover deze reclameert, zonder 
schriftelijke toestemming van 
LEVERANCIER te retourneren. 

8. In de branche gebruikelijke of 
technisch niet te vermijden afwij-
kingen kunnen voor KOPER geen 
grond voor een klacht zijn. Hiermee 
worden onder meer, maar niet 
uitsluitend, bedoeld gebruikelijke of 

technisch niet te vermijden afwij-
kingen in vorm, maat en/of kleur, als 
ook lichte krasjes en kleine 
beschadigingen die niet 
noemenswaardig ontsierend zijn 
en/of het functionele gebruik 
beperken. 

11. AANSPRAKELIJKHEID & GARAN-
TIE 

1. Voor zover de geleverde zaken door 
LEVERANCIER zijn betrokken bij 
derden is de garantie beperkt tot de 
garantie die de derde(n) daarop 
geven, tenzij in enig geval 
uitdrukkelijk anders met KOPER is 
overeengekomen. 

2. Indien de KOPER consument is, 
biedt LEVERANCIER, in alle 
gevallen die niet onder lid 1 vallen, 
twaalf maanden garantie op de 
deugdelijkheid en kwaliteit van de 
geleverde zaken  en/of 
werkzaamheden, doch uitsluitend 
voor zover KOPER het gekochte 
normaal en in overeenstemming 
met meegeleverde (onderhouds)-
instructies gebruikt en onderhoudt.  
Indien de KOPER handelt in 
uitoefening van beroep of bedrijf 
biedt LEVERANCIER, in alle 
gevallen die niet onder lid 1 vallen, 
twaalf maanden garantie op de 
deugdelijkheid en kwaliteit van de 
geleverde zaken, voor zover 
KOPER aantoont dat de geleverde 
zaken en/of werkzaamheden 
gebrekkig waren tijdens levering of 
gebrekkig zijn geworden als direct 
gevolg van de ontworpen 
constructie, gebrekkige afwerking of 
slecht gebruikt materiaal door 
LEVERANCIER. 

3. De garantieverplichting van LEVE-
RANCIER vervalt indien KOPER 
zelf wijziging in of reparatie aan het 
geleverde verricht of door derden 
laat verrichten of indien het 
geleverde voor andere dan normale 
doeleinden wordt aangewend of 
anders dan door LEVERANCIER 
op, naar zijn oordeel, 
onoordeelkundige wijze is 
behandeld of onderhouden. 

4. Indien LEVERANCIER ter 
voldoening van zijn garantie-
verplichting nieuwe apparatuur, 
onderdelen of diensten levert, zullen 
op deze apparatuur, onderdelen of 
diensten alle bepalingen van deze 
voorwaarden van toepassing zijn, 
als ware zij onderdeel waren van de 
oorspronkelijke overeenkomst. De 
oorspronkelijke garantietermijn 
wordt derhalve niet verlengd en blijft 
gelden vanaf het oorspronkelijke 
moment van oplevering. 

5. Niet-nakoming van hetgeen omtrent 
de betaling is overeengekomen en 

voorts iedere niet-nakoming door 
KOPER van één van zijn verplichtin-
gen ontheft LEVERANCIER van zijn 
verplichtingen, bedoeld in dit artikel 
alsmede van alle andere 
verplichtingen. 

6. Voldoening aan garantiever-
plichtingen door LEVERANCIER 
geldt als enige en algehele schade-
vergoeding.  

7. Iedere aansprakelijkheid van 
LEVERANCIER is beperkt tot het 
bedrag dat in het desbetreffende 
geval de door 
aansprakelijkheidsverzekering(en) 
wordt uitbetaald. Indien en voor 
zover om welke reden dan ook geen 
uitkering door een verzekering 
mocht plaatsvinden, is iedere 
aansprakelijkheid van LEVERAN-
CIER beperkt tot een bedrag gelijk 
aan hetgeen in de voorgaande 12 
maanden door LEVERANCIER bij 
KOPER in rekening is gebracht. Het 
voorgaande lijdt uitzondering 
ingeval van opzet of daarmee gelijk 
te stellen grove schuld van 
LEVERANCIER. 

8. In afwijking van  lid 7 wordt iedere 
mogelijke aansprakelijkheid van  
LEVERANCIER voor gevolgschade, 
hoe ook genaamd, uitdrukkelijk 
uitgesloten. LEVERANCIER is 
nimmer aansprakelijk voor het 
aanvragen van (bouw)ver-
gunningen. KOPER dient zelf te 
onderzoeken of de plaatsing van het 
gekochte toegestaan is in het licht 
van lokale bestemmingsplannen en 
overige wet- en regelgeving.  

12. RETOURZENDINGEN 

1. Retourzendingen, zonder vooraf-
gaande schriftelijke toestemming 
van LEVERANCIER, zijn niet 
toegestaan. Geschieden zij toch dan 
zijn alle kosten aan de zending 
verbonden ten laste van KOPER. 
LEVERANCIER is in dat geval vrij 
de zaken voor rekening van KOPER 
op te (laten) slaan. 

2. Retourzendingen, welke door 
LEVERANCIER niet zijn aanvaard, 
ontheffen in geen enkel opzicht de 
(betalings)verplichting van KOPER. 

3. Kosten ten aanzien van de 
retourzendingen komen, tenzij 
uitdrukkelijk anderszins afgespro-
ken, voor rekening en risico van 
KOPER. Derhalve zal LEVERAN-
CIER de specificaties ten aanzien 
van de retourzendingen aan KOPER 
overleggen. 

4. Retourzendingen die een gevolg zijn 
van een foutieve bestelling door 
KOPER, worden tot en met de dag 
van levering en na acceptatie van 
de retourzending, gecrediteerd 
onder inhouding van 15% voor 
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gemaakte kosten met een minimum 
van € 115,– exclusief B.T.W. per 
retour. 

13. BETALING  

1. Alle betalingen dienen te geschieden 
op het op de factuur van 
LEVERANCIER vermelde bank-
rekeningnummer, tenzij uitdrukkelijk 
anders is overeengekomen. 

2. Alle betalingen dienen te geschieden 
in de valuta waarin zij zijn 
uitgeschreven c.q. gefactureerd. 

3. Indien een overeenkomst met meer-
dere KOPERS is gesloten zijn deze 
allen hoofdelijk voor het aan de 
LEVERANCIER verschuldigde aan-
sprakelijk. 

4. Tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, vindt facturatie 
plaats in drie delen: 
a. 25% na accordering van de 

offerte, op dat moment per 
ommegaande te betalen; 

b. bij levering van de gekochte 
zaken:  
- 75 % indien KOPER vervoer 

en montage zelf verzorgt, te 
betalen uiterlijk op het moment 
van levering; 

- 60 % indien KOPER vervoer 
en montage door LEVERAN-
CIER laat verzorgen; dit wordt 
ca. één week voorafgaand 
aan de leveringsdatum 
gefactureerd en dient 
voorafgaand aan het moment 
van levering voldaan te zijn; 

c. 15% na montage, indien KOPER 
vervoer en montage door 
LEVERANCIER laat verzorgen; 
dit wordt eveneens ca. één week 
voorafgaand aan de 
leveringsdatum gefactureerd en 
dient direct na levering en 
montage te worden betaald. 

5. Na het verstrijken van een in het 
vorige lid genoemde uiterste 
betaaldatum of een afwijkende op 
een factuur vermelde betaaltermijn 
is KOPER zonder nadere 
ingebrekestelling in verzuim. 
LEVERANCIER is in dat geval 
bevoegd de levering en/of het 
transport en/of de montage op te 
schorten tot het moment dat KOPER 
alsnog aan al diens betalingsver-
plichtingen heeft voldaan. 

6. Zodra KOPER in verzuim is komen 
te verkeren, is LEVERANCIER 
gerechtigd 10% cumulatieve rente 
op jaarbasis op KOPER te verhalen. 

7. De buitengerechtelijke en 
gerechtelijke kosten, die LEVE-
RANCIER maakt ter invordering van 
het door KOPER verschuldigde, zijn 
voor rekening van KOPER. 
Bij de KOPER die handelt in 
uitoefening van beroep of bedrijf 

betreffen dit de volledige door 
LEVERANCIER te maken ge-
rechtelijke en buitengerechtelijke 
kosten.  
Bij de consument-KOPER worden 
de buitengerechtelijke kosten 
berekend overeenkomstig de Wet  
Normering Vergoeding Buiten-
gerechtelijke Kosten en de 
gerechtelijke kosten aan de hand 
van de op dat moment geldende 
zgn. liquidatietarieven, zoals te 
vinden op www.rechtspraak.nl.  

8. Zowel de buitengerechtelijke als de 
gerechtelijke kosten zijn ook 
verschuldigd indien LEVERANCIER 
geen gebruik maakt van de diensten 
van derden voor de incasso.  

9. LEVERANCIER is daarnaast ge-
rechtigd tot het vorderen van vol-
ledige schadevergoeding, welke kan 
bestaan uit, maar niet beperkt is tot, 
de gederfde winst, dan wel het 
negatief contractsbelang. 

10. De schadepost ‘gederfde winst’ zal, 
behoudens tegenbewijs, ten minste 
15% van de overeengekomen prijs 
bedragen. LEVERANCIER behoudt 
het recht de werkelijke gederfde 
winst te vorderen. 

11. De door of namens KOPER gedane 
betaling strekken eerst ter 
voldoening van de verschuldigde 
rente en kosten en vervolgens ter 
voldoening van de langst 
openstaande factuur, ongeacht de 
vermelding bij de betaling. 

12. Indien KOPER met betaling van een 
deellevering in gebreke blijft, is 
LEVERANCIER gerechtigd de 
overige nog uit te voeren leveringen 
op te schorten tot het moment dat 
KOPER alsnog volledig aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, dit 
onverminderd het recht van 
LEVERANCIER om na 
ingebrekestelling de leveringen 
definitief te beëindigen en betaling 
te verlangen van al hetgeen 
LEVERANCIER tot op dat moment 
te vorderen heeft, één en ander 
onverminderd het recht van 
LEVERANCIER op 
(schade)vergoeding conform het 
bepaalde in artikel 8. 

14. OVERMACHT 

1. Onder overmacht wordt mede 
verstaan de situatie dat LEVE-
RANCIER wegens buitengewone 
omstandigheden zoals brand, 
verkeersbelemmeringen of 
transportproblemen, mobilisatie, 
staat van beleg, onlusten of oproer, 
im- of exportbelemmeringen en 
andere overheidsmaatregelen of 
voorschriften en voorts elke 
omstandigheid waarop LEVERAN-
CIER redelijkerwijs geen invloed kan 

uitoefenen, niet in staat is de order 
overeenkomstig uit te voeren. 

2. In geval van overmacht is 
LEVERANCIER gerechtigd nako-
ming van de overeenkomst zonder 
rechterlijke tussenkomst hetzij op te 
schorten zolang de overmacht-
situatie voortduurt, hetzij de over-
eenkomst te beëindigen, zonder dat 
LEVERANCIER tot betaling van 
enigerlei schadevergoeding aan 
KOPER gehouden is. LEVERAN-
CIER is gerechtigd het tot dan toe 
geleverde naar rato aan KOPER te 
factureren. 

3. LEVERANCIER is gehouden de 
KOPER terstond van de over-
machtsituatie op de hoogte te 
stellen. 

4. Bij een opschorting van uitvoering 
van een overeenkomst met meer 
dan 40 werkdagen, is KOPER 
gerechtigd de overeenkomst te 
beëindigen. Bij deze beëindiging is 
LEVERANCIER gerechtigd betaling 
te verlangen van al hetgeen dat tot 
dan toe is geleverd en is 
LEVERANCIER niet gehouden tot 
betaling van enigerlei schade-
vergoeding of boete aan KOPER. 

15.  PRIVACY 

1. Door LEVERANCIER verwerkte 
persoonsgegevens zijn slechts ter 
uitvoering van de overeenkomst en 
overeenkomstig het privacybeleid 
van LEVERANCIER. 

16. FORUMKEUZE 

1. Op alle overeenkomsten waarop 
deze voorwaarden van toepassing 
zijn, is het Nederlands recht van 
toepassing. 

2. Op alle overeenkomsten waarop 
deze voorwaarden van toepassing 
zijn, wordt het Weens Koopverdrag 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

3. Elk geschil dat zich tussen 
LEVERANCIER en KOPER mocht 
voordoen, wordt voorgelegd aan de 
bevoegde rechter van de rechtbank 
Zeeland-West-Brabant. 

17. WIJZIGING VAN DE VOOR-
WAARDEN 

1. LEVERANCIER is bevoegd 
wijzigingen in deze voorwaarden 
aan te brengen. Deze wijzigingen 
treden in werking op het aangekon-
digde tijdstip van in werking treden. 
LEVERANCIER zal de gewijzigde 
voorwaarden tijdig aan KOPER 
toezenden. Indien geen tijdstip van 
inwerkingtreding is medegedeeld 
treden wijzigingen jegens KOPER in 
werking zodra de wijzigingen zijn 
medegedeeld. 


