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Deze algemene voorwaarden (hierna: “Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle orders, offertes en overeenkomsten gesloten of te sluiten tussen Duyvis Production B.V. (hierna: 
“Verkoper”) en de wederpartij (hierna: “Afnemer”) en op alle overige rechtsverhoudingen tussen hen. 
 
1 ALGEMEEN 
1.1 Mondelinge aanbiedingen en toezeggingen verbinden Verkoper slechts nadat en voor 

zover deze schriftelijk door Verkoper zijn bevestigd. Alle aanbiedingen van Verkoper, in 
welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij anders is vermeld. 

1.2 Verkoper is gerechtigd ter zijne discretie om orders van Afnemer te accepteren of af te 
wijzen. Een overeenkomst komt pas tot stand nadat Verkoper een door Afnemer 
geplaatste order schriftelijk heeft bevestigd, of is begonnen met de uitvoering van die 
order. 

1.3 In het geval dat Afnemer verwijst naar de door hem gehanteerde algemene 
voorwaarden of anderszins verklaart dat de door hem gehanteerde algemene 
voorwaarden op de (beoogde) overeenkomst van toepassing zullen zijn, dan heeft een 
dergelijke verwijzing of verklaring geen enkel effect en gelden de Voorwaarden van 
Verkoper.  

1.4 Wijzigingen in en op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover deze 
uitdrukkelijk door Verkoper schriftelijk zijn bevestigd. 

1.5 Alle afbeeldingen en specificaties van zaken in catalogi, prijslijsten, advertenties en 
dergelijke gelden als een weergave bij benadering. Verkoper kan niet instaan voor de 
juistheid en nauwkeurigheid van de opgaven van gewicht, afmeting, capaciteit en 
dergelijke.  

1.6 Ongeacht enige andere bepaling in de jaarafspraken, is Verkoper gerechtigd tot 
wijziging van de prijzen mits Verkoper desbetreffende prijswijzigingen minimaal een 
(1) maand van tevoren schriftelijk heeft aangekondigd. Afnemer wordt geacht deze 
prijsstijging geaccepteerd te hebben voor lopende orders tenzij hij binnen vijf (5) 
werkdagen na kennisgeving van die prijsstijging schriftelijk te kennen geeft de order te 
willen annuleren. Afnemer kan uitsluitend orders annuleren met betrekking tot een 
gehele productgroep. In geval van een dergelijke annulering zal Verkoper de keus 
hebben om de overeenkomst uit te voeren tegen de oorspronkelijk geoffreerde of 
overeengekomen prijs of de annulering met betrekking tot de gehele relevante 
productgroep te aanvaarden. 

1.7 In het geval dat een overeenkomst wordt gesloten per email of ander elektronisch 
communicatiemiddel, dan heeft een dergelijke email of ander elektronisch 
communicatiemiddel dezelfde rechtsgeldigheid als een schriftelijke verklaring.  

1.8 Verkoper is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de te leveren zaken aan te brengen, 
teneinde deze te verbeteren of om te voldoen aan enig overheidsvoorschrift.  

1.9 Afnemer zal enkel gerechtigd zijn om een order te annuleren na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Verkoper daartoe, aan welke toestemming Verkoper 
voorwaarden mag verbinden.  

1.10 Het is Afnemer niet toegestaan de rechtsverhouding tussen Afnemer en Verkoper en/of 
zijn vorderingen op Verkoper zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verkoper over te dragen, te cederen, te verpanden of onder enige andere titel over te 
dragen aan een derde.  

1.11 Indien Verkoper in enig document verwijst naar technische, veiligheids- of kwaliteits- 
voorschriften en/of andere informatie, wordt Afnemer geacht deze te kennen, tenzij hij 
Verkoper onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Verkoper 
hem over deze voorschriften nader informeren. 

1.12 Onverminderd artikel 9.7, in geval Verkoper op basis van de wet verplicht is, anders 
dan op grond van een tekortkoming, om de geleverde zaken terug te nemen, zullen alle 
kosten die verband houden met een dergelijke terugname voor rekening van Afnemer 
zijn. 

1.13 Afnemer zal zich houden aan en zal alle instructies en maatregelen van Verkoper 
opvolgen met betrekking tot productveiligheid en “product recall”, zoals Verkoper deze 
ter zijne discretie vaststelt. Verkoper zal Afnemer alleen compenseren voor de 
daadwerkelijk door Afnemer gemaakte kosten indien zulks vooraf uitdrukkelijk 
schriftelijk tussen partijen is overeengekomen. Afnemer zal Verkoper vrijwaren tegen 
alle kosten en schade (inclusief maar niet beperkt tot eventuele door de bevoegde 
(overheid)autoriteiten opgelegde boetes), die zijn gemaakt of geleden door Verkoper 
doordat Afnemer in gebreke is gebleven met de nakoming van zijn verplichtingen onder 
deze bepaling of lokaal recht.  

1.14 Het is mogelijk dat in het kader van of in verband met de geleverde of te leveren zaken 
Verkoper werkzaamheden verricht of doet verrichten op locatie bij Afnemer en daarbij 
mogelijk gebruik maakt van werktuigen of gereedschappen van Afnemer. In die 
gevallen is Afnemer jegens Verkoper verplicht de lokalen, werktuigen en 
gereedschappen waarin of waarmee de diensten worden verricht op zodanige wijze in 
te richten en te onderhouden en tijdig voor het verrichten van de diensten zodanige 
maatregelen te treffen en aanwijzingen te verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te 
voorkomen dat de bij het verrichten van de werkzaamheden werkzame personen 
(zowel werknemers van Verkoper of door hem ingeschakelde derden) schade lijden. 
Afnemer vrijwaart Verkoper tegen jegens Verkoper ingestelde vorderingen die 
voortvloeien uit of op basis van niet-nakoming van de in de vorige zin neergelegde 
verplichtingen. 

2 LEVERING 
2.1 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering EXW (Incoterms 2010).  
2.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn door Verkoper afgegeven 

leveringstijden nimmer te beschouwen als fatale termijnen. In geval van te late levering, 
dient Afnemer Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen, waarbij Verkoper een 
redelijke termijn wordt gegeven om zijn verplichtingen na te komen. In geval Verkoper 
deze redelijke termijn overschrijdt, is Afnemer gerechtigd om de overeenkomst geheel 
of gedeeltelijk te ontbinden enkel met betrekking tot de niet afgeleverde zaken. In een 
dergelijk geval zal Verkoper niet aansprakelijk zijn tegenover Afnemer voor schade.   

2.3 Verkoper is gerechtigd om de zaken in gedeeltes te leveren. 
2.4 Afnemer is gehouden om de zaken in ontvangst te nemen zodra die door Verkoper 

worden aangeboden. Indien Afnemer de aflevering niet accepteert, is Afnemer 
aansprakelijk voor alle kosten en schade die daaruit voortvloeien, inclusief maar niet 
beperkt tot de kosten van opslag en van het opnieuw leveren. Afnemer is niet 
gerechtigd om afgeleverde en in ontvangst genomen zaken zonder de schriftelijke 
toestemming van Verkoper aan Verkoper te retourneren. 

2.5 Indien de productie- of leveringscapaciteit van Verkoper verhinderen dat alle orders 
van Afnemer en derden (volledig) worden uitgevoerd, dan zal Verkoper ter zijne 
discretie bepalen welke orders op welk tijdstip zullen worden uitgevoerd. Het is 
Verkoper in dat geval toegestaan om minder te leveren dan overeengekomen. Niets in 
deze Voorwaarden zal Afnemer enige voorrang inzake levering verlenen in relatie tot 
andere kopers en afnemers van Verkoper. 

2.6 Het risico van de zaken gaat over op Afnemer op het moment dat de zaken worden 
aangeboden op de overeengekomen plaats. 

3 VERVOER 
3.1 Indien de in het voorgaande artikel bepaalde levering met zich meebrengt dat Verkoper 

zorg draagt voor het vervoer, zal - tenzij vooraf schriftelijk anders overeengekomen - 
dit vervoer plaatshebben naar slechts één centraal adres, zelfs indien de zaken bestemd 
zijn om over meerdere plaatsen gedistribueerd te worden. Afnemer zal Verkoper of de 
door Verkoper ingeschakelde vervoerders op alle dagen in de gelegenheid stellen om de 
zaken feitelijk af te leveren en zal daarbij al het mogelijke doen om wachttijden te 
voorkomen en te beperken. Bij het lossen en in ontvangst nemen van de zaken zal 
Afnemer voor rekening van Afnemer aan Verkoper of de door Verkoper ingeschakelde 
vervoerder hulp verlenen, waaronder maar niet beperkt tot het ter beschikking stellen 
van mechanische hulpmiddelen zoals vorkheftrucks. 

4 BETALING 
4.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zijn alle prijzen franco magazijn, en 

exclusief BTW, transportkosten, verzekeringskosten en alle andere kosten. Betaling 
dient plaats te vinden in euro’s (€). 

4.2 Indien bij het tot stand komen van de overeenkomst niet uitdrukkelijk een prijs is 
overeengekomen, geldt de prijs zoals vermeld op de prijslijsten van Verkoper op het 
moment van totstandkoming van de overeenkomst.  

4.3 Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening of tot opschorting van betaling. 
4.4 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen, zal Afnemer de gehele koopprijs (of het 

restant daarvan in geval van vooruitbetaling) zonder aftrek, korting of inhouding 
voldoen binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, door betaling op een 
bankrekening zoals aangegeven door Verkoper. Afnemer is gerechtigd, alleen indien 
betaling geschiedt binnen 8 (acht) dagen na factuurdatum, 1% korting op de factuur in 
mindering te brengen. 

4.5 Indien Afnemer in gebreke blijft om de koopprijs te voldoen binnen de afgesproken 
betalingstermijn is Afnemer onmiddellijk in verzuim en zullen alle vorderingen van 
Verkoper onmiddellijk volledig opeisbaar worden. In dat geval is Afnemer tevens de 
wettelijke handelsrente plus 2% verschuldigd over het openstaande bedrag, tot en met 
het moment van volledige betaling.  

4.6 In geval van te late betaling is Verkoper gerechtigd tot vergoeding van alle 
buitengerechtelijke kosten, inclusief maar niet beperkt tot de kosten in verband met het 
sturen van herinneringen, aanmaningen, en/of ingebrekestellingen, welke 
buitengerechtelijke kosten in ieder geval vijftien procent (15 %) van het te betalen 
bedrag zullen bedragen, met een minimum van € 500.  

4.7 Tenzij Afnemer bezwaar maakt tegen een factuur binnen de betalingstermijn, zal die 
factuur gelden als geaccepteerd. 

4.8 In geval er een omzetbonus of een kortingsregeling is overeengekomen, is deze niet 
eerder opeisbaar dan nadat Afnemer al zijn verplichtingen jegens Verkoper is 
nagekomen. 

4.9 Verkoper is gerechtigd om indien hij zulks gerade acht vooruitbetaling of andere 
zekerheidsstelling van Afnemer te verlangen voor de nakoming van enige 
betalingsverplichting van Afnemer (en Afnemer zal aan een dergelijk verzoek voldoen). 
Totdat deze zekerheid is verstrekt is Verkoper gerechtigd om de uitvoering van de 
order op te schorten.  

4.10 Indien Verkoper volledig of grotendeels succesvol is in een juridische procedure 
tegenover Afnemer, is Afnemer gehouden om Verkoper te compenseren voor alle 
gemaakte kosten in verband met een dergelijke procedure, zelfs indien die kosten de 
rechterlijke of arbitraire kostenveroordeling overschrijden. Verkoper kan deze 
bepaling inroepen ongeacht of Afnemer een rechtsmiddel heeft ingesteld tegen het 
relevante rechterlijke of arbitraire oordeel.  

5 EIGENDOMSVOORBEHOUD 
5.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle aan Afnemer geleverde en te leveren 

zaken totdat volledige betaling is ontvangen van alle koopprijzen, alsmede van alle 
eventueel door Afnemer verschuldigde bedragen met betrekking tot werkzaamheden 
die Verkoper in verband met deze koopovereenkomsten heeft uitgevoerd en ten 
aanzien van vorderingen wegens het toerekenbaar tekortschieten door Afnemer in de 
nakoming van zodanige overeenkomsten. 

5.2 Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op Afnemer is overgegaan, is 
Afnemer niet gerechtigd om de zaken te verpanden of aan een derde enig recht daarop 
te verlenen. Het is Afnemer wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud geleverde 
zaken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en 
feitelijk af te leveren. 

5.3 Afnemer is verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als 
herkenbaar eigendom van Verkoper op te slaan. Hij is tevens verplicht deze zaken te 
verzekeren tegen brand- en waterschade en diefstal. Eventuele aanspraken van 
Afnemer uit hoofde van deze verzekeringen zullen op verzoek van Verkoper door 
Afnemer aan Verkoper worden verpand, tot meerdere zekerheid van de vorderingen 
van Verkoper jegens Afnemer. 

5.4 Indien Afnemer tekortschiet in de nakoming van enige verplichting jegens Verkoper, of 
Verkoper goede grond heeft te vrezen dat Afnemer in de nakoming van die 
verplichtingen zal tekortschieten, is Verkoper bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde zaken terug te (doen) nemen, zelfs indien deze dienen te worden losgemaakt 
of losgekoppeld van andere zaken. De kosten van de terugneming komen voor rekening 
van Afnemer, onverminderd Verkopers recht op verdere schadevergoeding. 

5.5 Afnemer verplicht zich om op verzoek van Verkoper ten behoeve van Verkoper een 
pandrecht te vestigen – als bedoeld in art. 3:239 BW – op de uit verkoop van de door 
Verkoper geleverde zaken voortvloeiende vorderingen op derden. 

6 OVERMACHT 
6.1 Indien Verkoper niet toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van zijn verplichtingen 

(overmacht) is hij niet aansprakelijk. Voor zover nakoming nog niet blijvend onmogelijk 
is worden zijn verplichtingen opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht 
nakoming niet mogelijk is, langer duurt of zal duren dan twee (2) maanden, zijn beide 
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een 
verplichting tot schadevergoeding bestaat. 

6.2 Indien Verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, 
is hij bevoegd het reeds geleverde respectievelijk het leverbare deel afzonderlijk te 
factureren en is Afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een 
afzonderlijke overeenkomst. 

6.3 Van overmacht van Verkoper in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van 
(werk)stakingen, gebrek aan grondstoffen, ziekte, misoogst, vertragingen, 
vervoersproblemen, (dreiging van) oorlog, (volledige of gedeeltelijke) mobilisatie, 
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rellen, sabotage, overstromingen, vuur, nucleaire dreigingen, of andere vormen van 
vernietiging binnen het bedrijf van Verkoper, (werknemers)uitsluiting,  stagnatie bij 
toeleveranciers, en storing van machines of gereedschappen of andere storingen binnen 
het bedrijf van Verkoper. Er is ook sprake van overmacht indien een of meerdere van de 
hiervoor genoemde omstandigheden zich voordoen binnen de bedrijven van 
leveranciers van Verkoper en Verkoper zijn verplichtingen daardoor niet (tijdig) kan 
nakomen.  

7 KLACHTEN EN INSPECTIE 
7.1 Afnemer dient de geleverde zaken te (doen) inspecteren met betrekking tot aantallen 

en zichtbare gebreken, en zichtbare gebreken of tekorten dienen onmiddellijk bij 
levering aan Verkoper te worden gemeld. Afnemer dient gebreken die niet zichtbaar 
waren bij levering binnen 48 uur na ontdekking daarvan aan Verkoper te melden, en in 
elk geval binnen 48 uur nadat Afnemer deze redelijkerwijs had behoren te ontdekken. 
De klacht dient nauwkeurig de aard en grond van de klacht te omschrijven. De 
mogelijkheid van Afnemer om een klacht in te dienen vervalt indien het gebrek aan 
Afnemer toerekenbaar is, waaronder is begrepen maar niet beperkt tot het geval 
waarin de geleverde zaken onoordeelkundig zijn opgeslagen of gebruikt, of niet in 
overeenstemming zijn gebruikt met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming. 
Onder onoordeelkundig zal mede zijn begrepen het niet in acht nemen van de door 
Verkoper afgegeven bewaar-, gebruiks- of onderhoudsinstructies. 

7.2 Afnemer dient de inspectie met de benodigde zorg uit te voeren of te doen uitvoeren 
door de door hem ingeschakelde vervoerder of een andere partij. Afnemer draagt het 
risico voor steekproefsgewijze inspectie en mag zich niet verlaten op het feit dat hij een 
gebrek niet heeft ontdekt dat zichtbaar was en ontdekt had kunnen worden bij levering 
omdat hij – of een door hem ingeschakelde derde – niet de gehele partij heeft 
gecontroleerd.  

7.3 In geval van een geldige klacht is Verkoper slechts gehouden tot – ter vrije keuze van 
hem – (i) herstel van het gebrek, (ii) vervanging van de zaak, of (iii) gehele of 
gedeeltelijke creditering of terugbetaling van het in verband met de gebrekkige zaak in 
rekening gebrachte bedrag. 

7.4 Alle rechten en vorderingen van Afnemer ter zake van betaling van een geldsom, en/of 
herstel van de relevante zaak en/of vervanging van de relevante zaak en/of levering 
van een tekort, op welke grond dan ook, alsmede elk recht om de overeenkomst te 
ontbinden, vervallen op het eerste van de navolgende momenten: a) te late melding 
ingevolge artikel 7.1, b) na verloop van de uiterste houdbaarheidsdatum van de door 
Verkoper geleverde zaken, of c) 12 maanden na leveringsdatum. 

8 WEDERVERKOOP  
8.1 Verkoper zal Afnemer op de hoogte brengen van de door Verkoper voorgestane 

positionering en het imago van de betreffende zaken en de aan die zaken gerelateerde 
merken. Afnemer zal de zaken in overeenstemming met die positionering en dat imago 
presenteren en promoten en zich onthouden van ieder gedrag dat afbreuk kan doen aan 
het merk, de positionering en het imago van die zaken. Bovendien zal Afnemer de zaken 
op een duidelijke en prominente plaats in de winkel aanbieden. 

8.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zal Afnemer de door Verkoper 
geleverde zaken verhandelen op basis van het ‘first in, first out” principe. Afnemer zal 
nimmer door Verkoper geleverde zaken verhandelen (inclusief maar niet beperkt tot de 
verkoop aan eindgebruikers en wederverkoop aan derden) na de daarop toepasselijke 
of vermelde uiterste verkoop- of houdbaarheidsdatum.  

8.3 Afnemer wordt geadviseerd de zaken aan te bieden tegen de door Verkoper aan 
Afnemer bekend gemaakte adviesprijs. Afnemer is echter zelfstandig verantwoordelijk 
voor de door hem gehanteerde verkoopprijzen. 

8.4 Het is Afnemer toegestaan om de door Verkoper geleverde zaken door te verkopen op 
voorwaarde dat Afnemer de verplichtingen voortvloeiende uit de bepalingen van dit 
artikel door middel van een kettingbeding oplegt aan diens afnemers en doet opleggen 
aan opvolgende afnemers. 

8.5 Het is Afnemer niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van 
Verkoper om door of van Verkoper geleverde of betrokken zaken met andere zaken aan 
te bieden tegen één prijs, dan wel om de door Verkoper geleverde zaken te gebruiken 
als toegift bij andere zaken.  

8.6 Afnemer zal de door Verkoper geleverde zaken uitsluitend verhandelen (inclusief maar 
niet beperkt tot de verkoop aan eindgebruikers en wederverkoop aan derden) in de 
originele van Verkoper afkomstige verpakking, zonder enige verandering of 
beschadiging.  

8.7 Onverminderd de overige rechten van Verkoper op grond van deze Voorwaarden of de 
wet (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht van Verkoper tot 
schadevergoeding voor zover de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van de boete 
overschrijdt), is Afnemer bij overtreding van enige bepaling van dit artikel 8 aan 
Verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding en € 
2.000 per dag dat de overtreding voortduurt. 

9 AANSPRAKELIJKHEID 
9.1 Enige aansprakelijkheid van Verkoper ten aanzien van een conformiteitsgebrek van 

enige afgeleverde zaak zal beperkt zijn tot de in artikel 7.3 genoemde verplichtingen. 
9.2 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van of in 

verband met fouten of nalatigheden in door Verkoper gegeven advies of in door 
Verkoper aanbevolen verwerkingsinstructies. 

9.3 Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid – ongeacht de basis van de 
vordering – voor indirecte of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot 
vertragingsschade, gederfde winst, gemiste besparingen, gemiste kansen, verlies van 
goodwill, of verbeurde dwangsommen of boetes. 

9.4 Verkoper zal nimmer aansprakelijk zijn voor fouten of onnauwkeurigheden in op de 
verpakking aangebrachte aanduidingen, als bedoeld in de “barcoderegeling” van de 
European Article Numbering Association. 

9.5 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van Verkoper uitsluiten of 
beperken voor schade die het gevolg is van opzet of grove schuld van de tot Verkoper 
behorende leidinggevende ondergeschikten.     

9.6 Afnemer zal Verkoper vrijwaren tegen alle vorderingen van derden met betrekking tot 
door Verkoper geleverde zaken. 

9.7 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, onverminderd de overige 
rechten van Verkoper onder deze Voorwaarden, zal de enige aansprakelijkheid van 
Verkoper in geval van een “product recall” bestaan uit de handlingskosten van Afnemer 
met betrekking tot de door de product recall bestreken producten, welke 
aansprakelijkheid in totaal nimmer meer zal bedragen dan €10.000. 

9.8 In geval van een actie die gezamenlijk is opgezet door Verkoper en Afnemer en/of 
derde(n), zal Verkoper nimmer aansprakelijk zijn voor de door Afnemer of een derde 
aangeleverde informatie (waaronder maar niet beperkt tot de juistheid of volledigheid 
daarvan). 

10 OPSCHORTING EN ONTBINDING 
10.1 Onverminderd de (beëindigings)rechten van Verkoper onder deze Voorwaarden of op 

grond van de wet, is Verkoper gerechtigd om op elk moment (verdere) nakoming van 
de met Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de met 
Afnemer gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien (i) Afnemer 
een of meer van zijn verplichtingen jegens Verkoper of (een) aan hem gelieerde 
onderneming(en) niet nakomt of Verkoper gegronde reden heeft om te vrezen dat 
Afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen, (ii) Afnemer surséance van betaling heeft 
aangevraagd of dit hem wordt verleend, (iii) het faillissement van Afnemer wordt 
aangevraagd of is uitgesproken of Afnemer anderszins de vrije beschikking over zijn 
vermogen verliest, (iv) er beslag wordt gelegd op zaken van Afnemer, (v) vergunningen 
of licenties benodigd voor de uitvoering van de overeenkomst vervallen of  worden 
ingetrokken, en/of (vi) Afnemer zijn onderneming beëindigt of meer dan 50% van het 
aandelenkapitaal van Afnemer wordt overgedragen op een natuurlijke of rechtspersoon 
die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst waarop deze Voorwaarden van 
toepassing zijn niet tenminste 25% van het aandelenkapitaal van Afnemer bezat, of enig 
aandelenkapitaal wordt overgedragen op een natuurlijke of rechtspersoon die 
producten produceert of verhandelt die concurreren met de producten van Verkoper, 
of de zeggenschap of controle over Afnemer op enige andere manier wijzigt. Ieder 
opschortingrecht van Afnemer is uitgesloten. 

11 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN  
11.1 Afnemer erkent en gaat ermee akkoord dat alle Intellectuele Eigendomsrechten op de 

door Verkoper aan Afnemer geleverde zaken (inclusief promotiemateriaal) en 
eventuele daaruit voortvloeiende resultaten bij Verkoper en/of de aan haar gelieerde 
ondernemingen berusten, en dat Afnemer geen enkel recht of daarmee geassocieerde 
goodwill in de Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper zal verkrijgen. Onder 
“Intellectuele Eigendomsrechten” van Verkoper zijn onder meer begrepen alle 
handelsmerken, handelsnamen, logo’s, ontwerpen, symbolen, emblemen, 
onderscheidingstekens, slogans, dienstmerken, auteursrechten, octrooien, modellen, 
tekeningen, knowhow, informatie en elk ander onderscheidend materiaal – al dan niet 
voor vatbaar voor registratie of depot – en alle andere intellectuele eigendomsrechten 
van Verkoper. 

11.2  Afnemer zal niets doen of laten gebeuren wat de Intellectuele Eigendomsrechten van 
Verkoper zou kunnen schaden, in gevaar brengen of daar afbreuk aan zou kunnen doen, 
noch zal Afnemer derden daarin assisteren of hen dat laten doen. In het bijzonder zal 
Afnemer niet: (a) Intellectuele Eigendomsrechten of andere wijzen van identificatie van 
door Verkoper geleverde zaken wijzigen, verwijderen of anderszins hier wijzigingen in 
aan te brengen; (b) de Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper op zodanige wijze 
gebruiken dat daardoor hun onderscheidendheid of geldigheid aangetast zou worden; 
(c) met betrekking tot door Verkoper geleverde zaken handelsmerken van Verkoper 
gebruiken anders dan die van Verkoper, zonder de voorafgaande schriftelijke 
toestemming van Verkoper, of (d) handelsmerken of handelsnamen gebruiken die 
overeenkomen met handelsmerken of handelsnamen van Verkoper waardoor mogelijk 
verwarring of misleiding wordt veroorzaakt. 

11.3 Afnemer zal Verkoper onmiddellijk en volledig inlichten over enige daadwerkelijke, 
verwachte of beoogde inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van Verkoper die 
ter kennis van Afnemer komt.  

12 GEHEIMHOUDING EN PUBLICITEIT 
12.1 Afnemer zal zich onthouden van het op enigerlei wijze, al dan niet voor 

publiciteitsdoeleinden, doen van mededelingen aan derden met betrekking tot de 
overeenkomst dan wel met betrekking tot de uitvoering die een der partijen daaraan 
geeft, behoudens na voorafgaande schriftelijk toestemming van Verkoper, welke niet op 
onredelijke gronden zal worden onthouden. 

12.2 Afnemer verplicht zich jegens Verkoper tot geheimhouding voor derden van al hetgeen 
Afnemer dan wel zijn personeel of door hem ingeschakelde derden bekend wordt ter 
zake van het bedrijf en/of de bedrijfsvoering van Verkoper, behoudens bekende en/of 
voor ieder toegankelijke informatie. De geheimhoudingsplicht strekt zich mede uit tot 
informatie vervat in rapporten, tekeningen, ontwerpen en/of andere documenten die 
Verkoper aan Afnemer ter beschikking stelt in het kader van de overeenkomst. Afnemer 
verplicht zich aan zijn personeel en door hem ingeschakelde derden een 
geheimhoudingsplicht op te leggen welke aansluit bij het in dit artikel 12 bepaalde. Het 
maken van kopieën van bedoelde stukken en documentatie anders dan voor uitvoeren 
van de overeenkomst met Verkoper is niet toegestaan, tenzij Verkoper daarvoor telkens 
voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. 

12.3 De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na het einde van de overeenkomst. 
12.4 Afnemer zal aan het einde van c.q. bij beëindiging van de overeenkomst en in ieder 

geval binnen 30 dagen na een daartoe strekkend verzoek van Verkoper alle informatie 
als bedoeld in dit artikel 12 aan Verkoper retourneren. 

12.5 Onverminderd de overige rechten van Verkoper op grond van deze Voorwaarden of de 
wet (waaronder begrepen maar niet beperkt tot het recht van Verkoper tot 
schadevergoeding voor zover de daadwerkelijk geleden schade het bedrag van de boete 
overschrijdt), is Afnemer bij overtreding van enige bepaling van dit artikel 12 aan 
Verkoper een direct opeisbare boete verschuldigd van € 10.000,- per overtreding en € 
2.000 per dag dat de overtreding voortduurt.  

12.6 Verkoper mag ten aanzien van het in de vorige leden bepaalde nadere regels stellen. 
13 EMBALLAGE 
13.1 Verkoper is gerechtigd om de kosten van verpakkingen separaat in rekening te 

brengen.  
13.2 De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage en pallets blijven eigendom van 

Verkoper en Afnemer is verplicht het materiaal terug te zenden. Verkoper kan een 
termijn stellen waarbinnen een dergelijke terugzending plaats moet vinden.  

13.3 Terugzending geschiedt franco. Dergelijke teruggezonden emballage geschiedt voor 
risico van Afnemer. 

14 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER 
14.1 Op alle offertes en overeenkomsten waarnaar in de aanhef van deze Voorwaarden 

wordt verwezen alsmede op deze Voorwaarden zelf is Nederlands recht van toepassing. 
De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitgesloten.  

14.2 Alle geschillen die verband houden met de offertes en overeenkomsten waarnaar in de 
aanhef van deze Voorwaarden wordt verwezen alsmede met deze Voorwaarden zelf, 
zullen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, Nederland. 

14.3 Het bovenstaande doet niets af aan het recht van Verkoper om een geschil voor te 
leggen aan de rechter die bij gebreke van deze bepaling tot kennisneming van een 
zodanig geschil bevoegd zou zijn. 


