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Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder
1. Leverancier: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Lichies B.V. handelend onder Lichies gevestigd te
Amsterdam, kantoorhoudende te 1017 AK aan Amstel 228a, Kamer van Koophandel handelsregisternummer 66026644
2. Afnemer: de wederpartij van Leverancier aan wie een aanbieding is gedaan, een offerte is uitgebracht, van wie een opdracht
tot levering van bepaalde producten is aanvaard en/of met wie een overeenkomst is gesloten en die de algemene
voorwaarden van Leverancier heeft aanvaard.
3. Partijen: Leverancier en Afnemer tezamen.
4. Goederen: alle producten die Leverancier in zijn verkoopassortiment heeft opgenomen of zullen worden opgenomen, hieronder
mede begrepen het verrichten van diensten
Artikel 2 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende
verbintenissen tussen Leverancier en Afnemer, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2. Afwijkingen en/of aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts van kracht, mits de directie van Lichies B.V.
hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan
door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten.
6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheeld of gedeeltelijk nietig zijn of
vernietigd mogen worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
Leverancier en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke
bepalingen in acht wordt genomen.
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Artikel 3 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend.
2. Iedere aanbieding blijft dertig (30) kalenderdagen geldig, tenzij in de aanbieding een andere termijn is opgenomen
3. Alle gegevens die worden verstrekt bij een offerte of een aanbieding blijven eigendom van Leverancier. Al deze gegevens
mogen niet worden gebruikt, gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld, mits Leverancier hier uitdrukkelijk
toestemming voor heeft gegeven.
4. Leverancier is niet verplicht om tot daadwerkelijke levering over te gaan, wanneer zij een offerte heeft verzonden aan Afnemer.
5. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de
offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het leveren van een gedeelte van de Goederen tegen een
overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
7. Offertes, overeenkomsten en/of andere aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige bestellingen.
Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle overeenkomsten, tussen Leverancier en Afnemer, komen tot stand nadat deze schriftelijk is bevestigd door Leverancier, of
aanvang van de uitvoering van de opdracht reeds is aangevangen.
2. De opdrachtbevestiging wordt als akkoord en correct aangemerkt, tenzij Leverancier binnen 7 kalenderdagen schriftelijk
bezwaren heeft ontvangen.
Artikel 5 Leveringstermijn, uitvoering en wijziging overeenkomst
1. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij
overschrijding van een termijn dient Afnemer Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij
een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Het is Leverancier toegestaan verkochte c.q. te leveren zaken in gedeelten te leveren. Indien de zaken in gedeelten worden
geleverd, is Leverancier bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Leverancier behoudt zich het recht voor om bij twijfel aan de kredietwaardigheid van Afnemer of uit hoofde van andere
zakelijke redenen voor eerste of verdere levering een vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen. Indien deze zekerheid
niet tijdig ten behoeve van Leverancier wordt verschaft, is Leverancier bevoegd de leveringen op te schorten of te weigeren.
5. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen geldt als plaats van aflevering de fabriek/het magazijn van Leverancier. De goederen
zijn vanaf het moment van aflevering, dan wel vanaf het moment dat Afnemer de goederen in ontvangst had behoren te nemen,
voor risico van Afnemer. Kosten en schaden voor Leverancier, voortvloeiende uit de niet tijdige inontvangstneming van de
goederen door Afnemer, komen voor rekening van Afnemer
6. Opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering. Tenzij anders is vermeld en/of is overeengekomen neemt Leverancier ten
aanzien van de levertijd geen enkele verplichting op zich en geeft niet tijdige levering, door welke oorzaak dan ook, Afnemer
geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de overeenkomst.
7. Bij overschrijding van de levertijd is Afnemer gerechtigd bij aangetekend schrijven Leverancier in verzuim te stellen, waarbij aan
Leverancier een termijn van ten minste dertig (30) kalenderdagen dient te worden gegund de opdracht alsnog uit te voeren.
Indien Leverancier gedurende deze termijn niet in staat is haar verplichtingen na te komen, is Afnemer gerechtigd de
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden, zonder dat Leverancier enige
schadevergoeding aan Afnemer verschuldigd wordt.
8. Een wijziging in de overeenkomst is pas geldig als beide Partijen schriftelijk met de wijziging instemmen en overeenkomst
hebben bereikt over de kosten die, in redelijkheid, extra kunnen worden berekend of in mindering kunnen worden gebracht.
9. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de
Leverancier afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering,
is Leverancier gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Leverancier.
10. Indien Leverancier nog posten te vorderen heeft van de Afnemer, behoudt Leverancier zich het recht voor om niet tot levering
over te gaan.
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Artikel 6 Prijzen
1. De door Leverancier opgegeven prijzen zijn vrijblijvend en afhankelijk van prijsverandering door toeleveranciers van
Leverancier, valutakoersschommelingen en/of andere prijsbepalende factoren.
2. Alle prijzen luiden in de voor Nederland geldende valuta en zijn exclusief omzetbelasting, tenzij anders aangegeven.
Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden hoeveelheden en voor de vastgestelde condities.
3. Opgegeven prijzen vervallen met het verschijnen van nieuwe prijslijsten.
4. Indien Leverancier met Afnemer een bepaalde prijs overeenkomt, is Leverancier niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs
indien Leverancier kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieding en levering significante prijswijzigingen hebben
voltrokken ten aanzien van grondstoffen, valuta en/of lonen of anderszins niet voorziene omstandigheden.
5. Indien de prijsverhoging meer dan tien procent (10%) bedraagt, heeft Afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: Afnemer
de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst Leverancier
ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;
Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit
de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; door de vertraging aan de zijde van Afnemer niet langer van
Leverancier kan worden gevergd dat de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen; zich
omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan Afnemer toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder
begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien
Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Leverancier tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en
kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het
beslag niet binnen drie (3) maanden is opgeheven – ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere
omstandigheid waardoor Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de
overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige
verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op
Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 8 Overmacht
1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als
gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het
verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, in welke zin dan ook, ontstaan als gevolg van overmacht.
3. In geval van tijdelijke of blijvende overmacht is Leverancier gerechtigd de overeenkomst bij aangetekend schrijven te
ontbinden.
4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch
waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leverancier of van
derden daaronder begrepen. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier haar verbintenis had moeten nakomen.
Artikel 9 Betalingsvoorwaarden en incassokosten
1. Betaling dient steeds te geschieden binnen veertien (14) kalenderdagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven.
2. Indien niet anders is overeengekomen, moet betaling plaats hebben op de rekening van Leverancier.
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3. Indien Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Afnemer van rechtswege in verzuim. Afnemer is
alsdan een rente verschuldigd van één procent (1%) per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke
rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is
tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
4. Wanneer de factuur in hoofdsom en rente niet betaald worden binnen de 14 kalenderdagen na verzending van een
aangetekende aanmaningsbrief, wordt de schuld verhoogd met een bijkomende schadevergoeding, conventioneel vastgesteld
op 10 % van het op de vervaldag verschuldigde bedrag met een minimum van €125.
5. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten, de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus inbegrepen,
zijn voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten zijn conform de bij rechtspraak gehanteerde staffel
kosten buitengerechtelijke incassokosten.
6. Indien Afnemer van oordeel is dat door Leverancier aan hem gefactureerde bedragen onjuist zijn, is hij gehouden daartegen
binnen acht (8) dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd bezwaar te maken. Na deze termijn worden klachten niet
meer in behandeling genomen en vervalt het recht van Afnemer om tegen de hoogte of samenstelling van het factuurbedrag
bezwaar te maken.
7. Opdrachtgeven zal zich jegens Leverancier nimmer op compensatie kunnen beroepen. Evenmin kan Afnemer betaling weigeren
of opschorten met beroep op te late of ondeugdelijke prestatie.
8. Indien Afnemer met de betaling van een vordering jegens Leverancier in gebreke is, heeft deze het recht de verdere uitvoering
van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl, indien anders was
overeengekomen, over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
9. Mocht Leverancier voor of tijdens het uitvoeren van een overeenkomst duidelijke aanwijzingen ontvangen omtrent
verminderde kredietwaardigheid van Afnemer dan heeft Leverancier het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op
haar verlangen en tot haar genoegen door de Afnemer zekerheid is gesteld door de juiste betaling van de overeengekomen
prijs, ongeacht of dit contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld.
Artikel 10 Retourzendingen
Tenzij anders is overeengekomen, worden geleverde en geaccepteerde goederen niet teruggenomen.

Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1.

Alle door Leverancier in het kader van de overeenkomst geleverde blijft eigendom van Leverancier totdat de Afnemer alle
verplichtingen uit de met Leverancier gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.

Het door Leverancier geleverde, dat ingevolge lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en
mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud
vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3.

De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van
Leverancier veilig te stellen.

4.

Ingeval Afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, hij surséance van betaling aanvraagt, hij in staat van
faillissement wordt verklaard, er bij hem beslag is gelegd of hij tot liquidatie van zijn zaken besluit, is Leverancier gerechtigd
de op dat tijdstip bestaande overeenkomsten geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte te annuleren, nog niet
opeisbare vorderingen als ineens opeisbaar te beschouwen en de niet betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd
haar recht op schadevergoeding.

Artikel 12 Gebreken, klachttermijnen en garanties
1.

Tenzij bij verkoop uitdrukkelijk anders is bepaald wordt met betrekking tot de kwaliteit, kwantiteit, kleur, gewicht, maat soort
en emballage, conform de normale handelsgebruiken geleverd en mitsdien als overeengekomen beschouwd.

2.

Afnemer dient de gekochte c.q. te leveren Goederen binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de Goederen door Leverancier
zijn ontvangen, te (laten) onderzoeken, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Leverancier dat de zaken ter
beschikking staan aan Afnemer.

3.

Hierbij dient Afnemer na te gaan of het geleverde correspondeert met hetgeen is besteld, o.a. te weten;
a.

of de juiste Goederen zijn geleverd;

b.

of de afgeleverde Goederen wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
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c.

of de afgeleverde Goederen voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of (indien deze ontbreken) aan
de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.

d.

Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de Leverancier deze binnen 8 werkdagen na
aflevering schriftelijk te melden aan Leverancier.

4.

Niet-zichtbare gebreken dient de Leverancier binnen 2 kalenderdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na
aflevering schriftelijk te melden aan Leverancier.

5.

De in de handel - meer speciaal in de onderhavige sector - gebruikelijke of gericht onvermijdbare afwijkingen in de kwaliteit,
kwantiteit, kleur, gewicht, maat, soort of emballage kunnen nimmer gereclameerd worden.

6.

Afnemer verliest alle rechten en bevoegdheden die haar ten dienste stonden op grond van gebrekkigheid indien zij niet
binnen de hierboven vermelde termijnen heeft gereclameerd en indien zij op juiste wijze en binnen de daarvoor bestemde
periode heeft gereclameerd doch zij Leverancier niet de gelegenheid heeft geboden de gebreken te herstellen.

7.

Ook indien Afnemer tijdig reclameert, blijft haar verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan.

8.

Met inachtneming van het hetgeen elders in deze voorwaarden en condities is bepaald, staat Leverancier in zowel voor de
deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen als voor de kwaliteit van het daarvoor door haar geleverde en
gebruikte materiaal en/of geleverde diensten, doch uitsluitend in dier voege dat alle gebreken aan de geleverde goederen,
waarvan Afnemer bewijst dat zij binnen de overeengekomen termijn zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct
gevolg van de ontworpen constructie, gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, door Leverancier kosteloos
zullen worden hersteld. Bij stilzwijgen van de overeenkomst daaromtrent zullen door Leverancier geleverde goederen, of
diensten, waaraan gebreken kleven, kosteloos hersteld, vervangen c.q. opnieuw verricht worden wanneer het gebrek zich
heeft voorgedaan binnen 12 maanden na aflevering van het goed, voltooien van de verrichte diensten, of, wanneer goederen
door Leverancier in bedrijf dienen te worden gesteld, na bedrijfsvaardige opstelling daarvan.

9.

De garantieverplichting van Leverancier vervalt indien Afnemer zelf wijziging in of reparaties aan het geleverde verricht of
door derden laat verrichten, of indien het geleverde voor andere dan normale bedrijfsdoeleinden wordt aangewend of
anders dan door Leverancier op, naar haar oordeel, onoordeelkundige wijze is behandeld of onderhouden, of indien
Leverancier tijdig te kennen heeft gegeven zich niet te kunnen verenigen met een door de Leverancier voorgeschreven keuze
van materiaal en/of werkwijze, of indien door anderen dan Leverancier of diens personeel werkzaamheden zijn verricht, of
indien de gebreken het gevolg zijn van ondeugdelijkheid van materialen of onderdelen die door de Leverancier ter
beschikking zijn gesteld.

10.

Indien Leverancier ter voldoening aan haar garantieverplichting nieuwe onderdelen of diensten levert, zullen op deze
onderdelen of diensten alle bepalingen van deze voorwaarden en condities van toepassing zijn.

11.

Verder dan tot gratis levering van het nieuwe onderdeel ter vervanging van het defecte, gaat deze garantie jegens de
Leverancier niet. Eventuele wettelijke heffingen op het gratis te verschaffen onderdeel, zoals bijvoorbeeld invoerrechten en
omzetbelasting, dienen steeds door de Leverancier te worden betaald. Arbeidsloon en eventuele reis- en verblijfkosten met
betrekking tot reparatie zijn te allen tijde voor rekening van de Leverancier.

12.

Gebreken, ontstaan tengevolge van onjuiste opslag, geweld van buitenaf of andere buiten de controle van Leverancier
liggende oorzaken, vallen niet onder de garantiebepalingen.

13.

Niet nakoming door Afnemer van diens verplichtingen, ontheft Leverancier van zijn garantieverplichtingen. Voldoening aan
de garantieplicht geldt als enige en volledige schadeplicht.

14.

Op reparaties wordt nimmer garantie verstrekt.

15.

Niet-nakoming van hetgeen omtrent de betaling is overeengekomen en voorts iedere niet-nakoming door de Leverancier
van een van zijn verplichtingen ontheft Leverancier van haar verplichtingen, bedoeld in dit artikel, alsmede van alle andere
verplichtingen. Voldoening aan haar garantieverplichting door Leverancier geldt als enige en algehele schadevergoeding.
Afnemer is tot een andere vordering dan tot schadevergoeding, welke ook, waaronder een vordering tot ontbinding der
overeenkomst, niet gerechtigd.

Artikel 13 Afnameverplichting
1.

Afnemer is verplicht de producten in ontvangst te nemen. Indien Afnemer weigert de producten in ontvangst te nemen, is
Leverancier gerechtigd Afnemer bij aangetekend schrijven in verzuim te stellen, waarbij aan Afnemer alsnog een termijn van
veertien (14) dagen wordt gegund de producten alsnog in ontvangst te nemen. Indien Afnemer nalaat de producten
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gedurende de haar gegunde termijn in ontvangst te nemen, is Leverancier gerechtigd de producten voor rekening en risico
van Afnemer op te slaan dan wel, zonder nadere ingebrekestelling, de overeenkomst bij aangetekend schrijven te ontbinden.
2.

Kosten en schaden van Leverancier voortvloeiende uit de niet-tijdige inontvangstneming van de producten door Afnemer,
komen voor rekening van Afnemer. Indien de overeenkomst tengevolge van het niet in ontvangst nemen van de producten
wordt ontbonden, wordt onder schade mede begrepen de door Leverancier gederfde winst. Als door Leverancier gederfde
winst geldt het verschil tussen de door Leverancier en Afnemer overeengekomen verkoopprijs en de door Leverancier van
derden met betrekking tot de producten ontvangen koopprijs, met een minimum van vijfentwintig procent (25%) van de
overeengekomen verkoopprijs.

Artikel 14 Aansprakelijkheid
1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier uitgegaan van door of namens
de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
3. Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
-

de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking
heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

-

de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten
beantwoorden, voor zoveel deze Leverancier toegerekend kunnen worden;

-

redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten
hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste
besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Ieder advies of aanbeveling, gegeven door of vanwege Leverancier, met betrekking tot de opslag, de verwerking, het gebruik
en/of verbruik van de goederen geschiedt geheel vrijblijvend. Opvolging van het advies geschiedt voor eigen risico van Afnemer.
Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit hierboven vermelde adviezen en/of
aanbevelingen.
7. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot
maximaal eenmaal de factuurwaarde (exclusief B.T.W.) van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
8. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in
voorkomend geval.
9. Leverancier heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, eventuele schade van de Leverancier ongedaan te
maken. Hiertoe wordt tevens gerekend het recht van Leverancier maatregelen te treffen die eventuele schade kan voorkomen
c.q. kan beperken.
10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of
grove schuld van Leverancier of zijn leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 15 Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer over op het moment waarop zaken aan de Afnemer
in de macht van de Afnemer worden gebracht.

Artikel 16 Vrijwaring
De Afnemer vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, de kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die in
verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan anderen dan aan Leverancier
toerekenbaar is.
Artikel 17 Rechten van industriële en intellectuele eigendom
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Tenzij anders overeengekomen, behoudt Leverancier de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële
eigendom op de door haar verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur, apparatuur en
offertes (hierna genoemd creaties). Deze zaken blijven exclusieve eigendom van Leverancier en mogen zonder haar uitdrukkelijke
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond, op om het even welke wijze gewijzigd,
geheel of gedeeltelijk nagemaakt of op andere wijze gebruikt worden. De Leverancier is gehouden deze zaken op eerste verzoek
van Leverancier te retourneren op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €750 per
dag.
Artikel 18 Vertrouwelijke informatie
Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de
ander partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen
hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen.
Artikel 19 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een
verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken
partij aldaar woonplaats heeft.
2. Geschillen betreffende alle overeenkomsten tussen Leverancier en Afnemer zullen uitsluitend worden berecht door een
bevoegde rechter te Amsterdam.
Artikel 20 Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze algemene voorwaarden zijn geplaatst op de website van Leverancier.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedateerde versie c.q de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de
rechtsbetrekking met Leverancier.
Voor zover de voorwaarden ook zijn opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse taal, is de Nederlandse tekst bij verschillen
beslissend.
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