Algemene Leveringsvoorwaarden
De algemene voorwaarden voor verkoop en/of
(af)levering van, of het verlenen van diensten
door Arsis Medical B.V., gevestigd te Almere,
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Utrecht.
1.
a)

b)

c)

2.
a)

b)
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d)

e)
3.
a)

b)

c)

Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van
toepassing op (de totstandkoming van) alle in
artikel 2 onder c bedoelde overeenkomsten.
Deze algemene voorwaarden zijn alleen dan
niet van toepassing indien en voor zover
daarvan door Arsis Medical B.V. uitdrukkelijk
is afgeweken overeenkomstig het in artikel 24
van deze algemene voorwaarden bepaalde.
Voor zover algemene voorwaarden van derden
in strijd komen met deze algemene
voorwaarden, zijn eerstgenoemde algemene
voorwaarden niet van toepassing op de
overeenkomsten met Arsis Medical B.V., tenzij
en voor zover deze telkens weer door de
verkoper uitdrukkelijk en schriftelijk zijn
aanvaard en bevestigd. Arsis Medical B.V.
behoeft derhalve algemene voorwaarden van
derden niet telkens weer uit te sluiten of
anderszins te weerspreken.
Definities/omschrijvingen
Verkoper: Arsis Medical B.V., verder ook te
noemen: Arsis, die op grond van een
overeenkomst optreedt als verkoper en/of
leverancier van zaken en/of diensten.
Koper: een natuurlijke- of rechtspersoon die op
grond van een overeenkomst optreedt als koper
en/of afnemer van zaken en/of diensten, door
verkoper in consignatie gegeven, daaronder
begrepen de binnen de onderneming van de
koper werkzame personen.
Overeenkomst: een overeenkomst –met alle
daarmee
samenhangende
of
daaruit
voortvloeiende overeenkomsten- tot verkoop
en/of (af)levering van zaken en/of diensten,
waarbij Arsis als verkoper en/of leverancier
optreedt, daaronder begrepen alle daarmee
samenhangende (af)leveringen, werkzaamheden
en dergelijke, een en ander opgevat in de meest
uitgebreide zin des woords.
Onderwerp van de overeenkomst: zaken en/of
diensten terzake waarvan de overeenkomst tot
stand gekomen is of zal komen.
Prijs: een op grond van een overeenkomst door
de koper verschuldigde tegenprestatie.
Onderwerp van de overeenkomst
Het onderwerp van de mondeling tot stand
gekomen overeenkomst wordt door de verkoper
omschreven in de desbetreffende factuur van de
verkoper.
Behoudens tegenbewijs geldt deze omschrijving
als volkomen bewijs tenzij en voor zover de
koper binnen vier werkdagen na verzending van
een factuur door middel van een daartoe
strekkend aangetekend schrijven aan de
verkoper terecht bezwaar maakt tegen deze
omschrijving;
Onder de restrictie van het in artikel 4 bepaalde
wordt het onderwerp van een schriftelijk tot
stand gekomen overeenkomst omschreven in de
desbetreffende
schriftelijke
aanbieding,

d)

4.
a)
b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

aanvaardingen en/of daarmee samenhangende
documenten.
De verkoper behoudt zich het recht voor om in
het onderwerp van de overeenkomst voor het
desbetreffende onderwerp van de overeenkomst
niet-essentiële wijzigingen aan te brengen.
Totstandkoming overeenkomst
Alle aanbiedingen, hoe dan ook, van de
verkoper zijn vrijblijvend.
Gegevens, vermeld in geschriften van of
vanwege de verkoper, kunnen zonder
kennisgeving te allen tijde door de verkoper
gewijzigd worden en binden de verkoper op
geen enkele wijze.
Een overeenkomst komt tot stand doordat en
voor zover de aanvaarding door de koper van de
aanbieding van de verkoper door de verkoper
wordt aanvaard en bevestigd.
Een overeenkomst geldt als mondeling tot stand
gekomen indien de koper niet-schriftelijk
aanvaardt en de verkoper niet-schriftelijk
aanvaardt
en
bevestigt;
een
aanvaarding/bevestiging uitsluitend door middel
van een factuur geldt als niet-schriftelijk
gedaan.
Een overeenkomst geldt als schriftelijk tot stand
gekomen indien de koper al of niet schriftelijk
aanvaardt en de verkoper schriftelijk aanvaardt
en bevestigt.
De inhoud van de mondeling tot stand gekomen
overeenkomst omvat nooit meer dan hetgeen
door de verkoper omschreven wordt in de
desbetreffende factuur van de verkoper; alle
andere
voorliggende
schriftelijke
en
mondelinge uitspraken zijn dan vervallen en
maken als zodanig geen inhoud (meer) uit van
die overeenkomst.
Behoudens tegenbewijs geldt deze omschrijving
als volkomen bewijs tenzij en voor zover de
koper binnen vier werkdagen na verzending van
een factuur door middel van een daartoe
strekkend aangetekend schrijven aan de
verkoper terecht bezwaar maakt tegen deze
omschrijving.
De inhoud van een schriftelijk tot stand
gekomen overeenkomst omvat nooit meer dan
het in de aanbieding van de verkoper bepaalde,
het in de schriftelijke aanvaarding van de koper
bepaalde voor zover dat door de verkoper
aanvaard is alsmede het in de schriftelijke
aanvaarding van de verkoper bepaalde, zulks
met inbegrip van alle geschriften, waarna
uitdrukkelijk verwezen wordt; alle andere
voorliggende schriftelijke en mondelinge
uitspraken zijn dan vervallen en maken als
zodanig geen inhoud (meer) uit van die
overeenkomst.
Behoudens tegenbewijs geldt de aldus
vastgestelde inhoud van de overeenkomst als
volkomen bewijs tenzij en voor zover de koper
binnen vier werkdagen na verzending van de
aanvaarding/bevestiging van de verkoper door
middel van een daartoe strekkend aangetekend
schrijven aan de verkoper terecht bezwaar
maakt tegen deze vaststelling omdat daarmee de
inhoud van zijn niet-schriftelijke aanvaarding
aldus niet juist zou zijn vastgesteld.

j)

Schriftelijk tot stand gekomen overeenkomsten
zijn alleen rechtsgeldig indien deze namens de
verkoper zijn ondertekend door daartoe
bevoegde en als zodanig bij de desbetreffende
Kamer van Koophandel ingeschreven personen.

5.
a)

Prijs
De prijs wordt bij mondeling tot stand gekomen
overeenkomsten door de verkoper omschreven
in de desbetreffende factuur van de verkoper.
Behoudens tegenbewijs geldt deze omschrijving
als volkomen bewijs tenzij en voor zover de
koper binnen vier werkdagen na verzending van
de factuur door middel van een daartoe
strekkend aangetekend schrijven aan de
verkoper terecht bezwaar maakt tegen deze
omschrijving.
Onder de restrictie van het in artikel 4 bepaalde
wordt de prijs bij een schriftelijk tot stand
gekomen overeenkomst omschreven in de
desbetreffende
schriftelijke
aanbiedingen,
aanvaardingen en/of daarmee samenhangende
documenten.
De prijs omvat onder meer:
- de prijs voor het onderwerp van de
overeenkomst;
- de kosten van verpakking.
De prijs omvat uitdrukkelijk niet, welke koper
wel separaat aan verkoper verschuldigd is:
- de wettelijk verschuldigde omzetbelasting
(BTW) en andere heffingen welke van
overheidswege worden opgelegd;
- de kosten van transport vanaf een vestiging
van de verkoper en andere afleveringskosten;
- de kosten van enige verzekering van het
onderwerp van de overeenkomst;
- de kosten van montage, installatie en
dergelijke.
het minimale orderbedrag bedraagt €200,=
(excl. BTW). Ingeval van bestellingen onder dit
bedrag zal verkoper €15,= administratiekosten
aan de koper in rekening brengen.
bij de vaststelling van een prijs is uitgegaan van
de ten tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst bij de verkoper bekende
valutakoersen, inkoopprijzen, vervoers- en
opslagkosten, loonkosten, invoerrechten en
andere fiscale lasten, verzekeringspremies en
verdere prijsbepalende factoren. Prijswijziging
van de verkoper, tot stand gekomen na het tot
stand komen van een overeenkomst doch vóór
het moment van levering, kunnen zonder enige
beperking door de verkoper aan koper worden
doorberekend, indien en voor zover deze het
gevolg zijn van wijzigingen van een of meer
vorenbedoelde prijsbepalende factoren. Deze
prijswijzigingen zijn ook toegestaan indien
wijziging van de desbetreffende factor(en) ten
tijde van het tot stand komen van de
overeenkomst reeds (te) voorzien was.

b)

c)

d)

e)

f)

g)
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6.
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7.
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f)

g)

Betalingen
alle betalingen door de koper moeten
geschieden op het in de overeenkomst
aangegeven tijdstip, doch uiterlijk direct bij
eerdere levering na afgifte van een factuur. Bij
levering van een deel van het onderwerp van de
overeenkomst kan betaling van het geleverde
deel aldus gevergd worden;
indien de koper voor het overeengekomen
tijdstip betaalt kan er door de koper op geen
enkele wijze aanspraak op een betalingskorting
worden gemaakt;
alle omzetbelasting (BTW) is opeisbaar tegelijk
met de eerste factuur, zelfs indien deze factuur
slechts een deel van al het terzake (nog)
verschuldigde omvat;
alle vorderingen van de verkoper op de koper
zijn terstond en zonder nadere ingebrekestelling
opeisbaar, indien de koper tekort schiet in de
nakoming van enige op hem rustende
verplichting of in verzuim is met betalen,
failliet wordt verklaard, danwel een daartoe
strekkend verzoek wordt ingediend, een
voorlopige surseance van betaling is
aangevraagd of wordt verleend, of indien de
koper door welke oorzaak dan ook de vrije
beschikking over (een gedeelte van) zijn
vermogen verliest of dreigt te verliezen. De
verkoper is alsdan bevoegd als zijn
verplichtingen jegens de koper op te schorten.
Met betrekking tot betalingen geldt het
volgende:
een betaling dient te geschieden op een door de
verkoper aan te geven niet-ongebruikelijke
betalingsplaats en/of wijze, zonder enige
korting, aftrek of schuldvergelijking hoe ook
genaamd of uit welken hoofde ook, zulks tenzij
de
verkoper
een
beroep
doet
op
schuldvergelijking; ook terechte reclames
omtrent (af)geleverde zaken en diensten geven
geen recht op opschorting van enige betaling;
de betalingsplaats en/of wijze kan desgewenst
vermeld worden op de factuur, in welk geval de
koper alleen rechtsgeldig kan betalen op de
aldus aangegeven plaats en/of wijze.
de eventueel aan een betaling verbonden kosten
zijn voor rekening van de koper;
gedane betalingen zullen ter keuze van de
verkoper zowel qua soort als volgorde strekken
ter voldoening van de door de koper
verschuldigde bedragen;
al wat door de verkoper is betaald, doch in
verband met deze overeenkomst voor rekening
van de koper is, dient op eerste verzoek door de
koper aan de verkoper te worden voldaan;
bij niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke
nakoming is de koper, zonder voorafgaande
ingebrekestelling in verzuim en jegens de
verkoper een boeterente verschuldigd, gelijk
aan de wettelijke rente, doch met een minimum
van 1% (één procent) over het verschuldigde
per maand of gedeelte daarvan dat het verzuim
duurt;
indien de koper de juistheid van een onderdeel
van de factuur betwist, is hij niettemin

gehouden tot betaling van het niet-betwiste
deel. Indien en voor zover het betwiste deel
alsnog verschuldigd blijkt te zijn, geldt
daarvoor de oorspronkelijke factuurdatum.
8.
a)
b)

c)

d)

9.
a)

b)

c)

d)

e)

Leveringstermijn
een leveringstermijn vangt aan bij de
totstandkoming van de overeenkomst;
alle opgaven van leveringstermijnen worden
naar beste weten gedaan en zullen zoveel
mogelijk in acht worden genomen; zij binden de
verkoper echter op geen enkele wijze. De door
de verkoper opgegeven levertijd is bedoeld bij
benadering te zijn opgegeven. De levertijden
zullen nimmer te beschouwen zijn als
fataaltermijnen, tenzij met betrekking tot de
standaardvoorraad van verkoper uitdrukkelijk
anders is overeengekomen. Bij niet-tijdige
leveringen dient verkoper schriftelijk in gebreke
te worden gesteld en dient verkoper een
redelijke termijn te worden gegund om de
overeenkomst alsnog uit te voeren;
overschrijding
van
een
of
meer
leveringstermijnen zal de koper nooit enige
recht verlenen, anders dan uitdrukkelijk
vermeld in deze algemene voorwaarden. Zodra
de verkoper voorziet of weet dat de levertijd in
belangrijke mate overschreven zal worden, zal
hij de koper zulks melden;
een leveringstermijn wordt verlengd met een
periode, gedurende welke de verkoper door
voor het aangaan van de overeenkomst aan de
verkoper
redelijkerwijs
niet
bekende
omstandigheden of door overmacht verhinderd
is aan zijn verplichtingen te voldoen.
(Af)levering
de levering van zaken geldt als geschied zodra
de desbetreffende zaken
feitelijk
ter
beschikking zijn gesteld aan de koper of een
vertegenwoordiger van of vanwege deze, een –
al of niet beroepsmatige- vervoerder van of
vanwege de koper en/of de verkoper daaronder
begrepen;
de verkoper heeft het recht om het onderwerp
van de overeenkomst in door hem te bepalen
delen (af) te leveren;
levering van zaken geschiedt af vestiging
verkoper. Aflevering van zaken geschiedt af
vestiging verkoper;
indien de verkoper gerede twijfel heeft omtrent
de betalingsmogelijkheden van de koper, heeft
hij het recht een aflevering op te schorten totdat
er voldoende zekerheid is gesteld voor de
betaling van al het terzake van die levering
verschuldigde; de opschorting aldus van een
aflevering wordt het moment van levering niet
opgeschort.
de levering van diensten geldt als geschied
zodra de desbetreffende diensten zijn verricht.

10.
Overmacht
a) een tekortkoming kan verkoper niet worden
toegerekend indien deze niet te wijten is aan
zijn
schuld,
noch
krachtens
wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende
opvattingen voor zijn rekening komt;

b)

indien en voor zover de verkoper de
overeenkomst door overmacht blijvend niet kan
nakomen, behoeft de koper het daarmee
overeengekomen gedeelte van de prijs niet te
betalen.

11. Verpakking en verzendingen
a) de verkoper zal de zaken behoorlijk verpakken
en op zodanige wijze beveiligen, dat zij bij
normaal vervoer hun bestemming in goede staat
kunnen bereiken;
b) de verkoper zal de kosten verbonden aan de
inschakeling van een koeriersbedrijf, met een
minimum van €25,= aan koper in rekening
kunnen brengen.
12. Opslag
a) indien om welke redenen ook de koper zaken
op het overeengekomen tijdstip niet in
ontvangst kan of wil nemen tenzij deze gereed
zijn voor verzending, zal de verkoper, als zijn
opslagmogelijkheden dat toelaten, op verzoek
van de koper deze zaken bewaren en beveiligen
en alle redelijke maatregelen treffen om
achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat
zij verzonden kunnen worden;
b) koper is verplicht aan de verkoper te vergoeden
vanaf het moment van levering, opgevat in de
zin van artikel 9 lid a;
- de opslagkosten volgens het bij de verkoper
gebruikelijke tarief en, bij gebreke daarvan
volgens het in de branche gebruikelijke tarief;
- de kosten van enige verzekering van deze
zaken, hoe ook en uit welken hoofde ook;
c) ook in het lid 1a vermelde geval moet betaling
door de koper geschieden direct na afgifte van
de factuur.
13. Overgang risico
Vanaf het moment van levering, opgevat in de
zin van artikel 9 lid 1a, danwel zodra de koper
de beschikking heeft of krijgt over de zaken,
draagt de koper het risico van de
desbetreffende zaken. Het in dit artikel
bepaalde geldt ongeacht hetgeen is
overeengekomen omtrent de kosten van
vervoer en verzekering en ongeacht door wie
de vervoerder is ingeschakeld. Ook indien de
verkoper zaken van de koper onder zich heeft,
bijvoorbeeld in verband met opslag of
reparatie, blijft het risico voor die zaken bij de
koper. Indien de zaken bijvoorbeeld na
ontbinding/beëindiging van de overeenkomst
teruggeleverd worden aan de verkoper, draagt
de verkoper het risico niet voordat de zaken bij
een vestiging van de verkoper zijn geleverd en
afgeleverd.
14. Reclames
a) de koper dient zich bij aflevering van de
vervoerde zaken onmiddellijk te overtuigen van
de staat, waarin die zaken zich bevinden. Indien
dan blijkt dat er schade aan zaken is
toegebracht, dient hij alle maatregelen ter
beperking van schade te treffen;
b) reclames
omtrent
direct
waarneembare
gebreken dienen door de koper onmiddellijk,
doch uiterlijk op de zevende werkdag na
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c)

d)

e)

aflevering, middels een daartoe strekkend
aangetekend schrijven bij de verkoper te zijn
ingediend,
bij
gebreke
waarvan
het
reclamerecht uit dien hoofde zal zijn vervallen;
indien de koper niet-, niet-tijdig of niet
behoorlijk gereclameerd heeft, wordt hij geacht
de zaken te hebben aanvaard in een goede en
overeengekomen staat;
opschorting
door
koper
van
zijn
betalingsverplichtingen jegens verkoper is in
alle gevallen niet toegestaan. Eventuele reclame
is afhankelijk van algehele betaling door koper,
zodat verkoper gerechtigd is de betaling van
klachten in behandeling te nemen, uitsluitend
indien en nadat algehele betaling door de koper
heeft plaatsgevonden;
koper ziet erop toe, dat de behandelend medicus
zich voorafgaande aan het implanteren
vergewist van de (technische) deugdelijkheid
van het geleverde implantaat, waarvan melding
dient te worden gemaakt in het operatieverslag.

15. Retourzendingen
a) zonder voorafgaande toestemming van de
verkoper behoeven retourzendingen niet te
worden aanvaard;
b) retourzendingen worden door verkoper alleen
geaccepteerd indien dit onderwerp van de
overeenkomst onbeschadigd is en zich in de
originele (ongeopende) verpakking bevindt;
c) indien aan de onder b geformuleerde
voorwaarden niet is voldaan, is verkoper
gerechtigd hetzij de kosten in verband met de
resterilisatie met een minimum van €750,= bij
de koper in rekening te brengen, hetzij de
retourzending te weigeren en de aankoopwaarde
aan de koper in rekening te brengen, ter keuze
van de verkoper.
d) In geval van retourzendingen van implantaten is
de verkoper gerechtigd als restockingskosten
een bedrag ter grootte van 15% van de
oorspronkelijke waarde aan koper in rekening te
brengen;
e) tenzij schriftelijk anders overeengekomen
worden retourzendingen na ommekomst van
een periode van drie jaren na (af)levering c.q.
verzending door de verkoper niet meer
geaccepteerd.
16. Consignatie
Verkoper is gerechtigd de koper met
betrekking tot in consignatie gegeven
producten voor ieder jaar dat de koper de
beschikking
heeft
gehad
over
de
desbetreffende producten 10% van de
oorspronkelijke verkoopwaarde in rekening te
brengen. Na de retourzending zal het bedrag
aan de koper in rekening worden gebracht.
17. Eigendomsovergang
a) de eigendom van de zaken gaat over van de
verkoper op de koper bij de levering;
b) de eigendom van de te leveren of geleverde
zaken gaat niet over voordat al het door de
koper aan de verkoper verschuldigde aan de
verkoper is voldaan of voordat voor de betaling
daarvan voldoende zekerheid is gesteld; dit
eigendomsvoorbehoud is tot zekerheid voor de

c)

d)

e)

betaling van al het door de koper aan de
verkoper verschuldigde, hoe ook en uit welke
hoofde ook;
Indien de koper enige verplichting jegens de
verkoper niet nakomt heeft laatstgenoemde het
recht om de in lid b) vermelde zaken –zonder
enige sommatie of ingebrekestelling zonder
enige rechterlijke tussenkomst van een arbiterterug te nemen; voor zoveel nodig wordt de
koper geacht daartoe zijn volmacht aan de
verkoper te hebben gegeven bij het aangaan van
de overeenkomst;
de koper mag de in lid 2 vermelde zaken niet
belenen of in onderpand geven of anderszins
bezwaren met (zekerheids)rechten, niet
vervreemden of in eigendom overdragen, niet
verwerken of qua aard of samenstelling
veranderen en niet verhuren, uitlenen of hoe
ook of uit welken hoofde ook uit zijn bedrijf
brengen;
de koper is verplicht de verkoper onmiddellijk
schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit
dat derden aanspraak doen gelden met
betrekking tot zaken, waarop nog een
eigendomsvoorbehoud van de verkoper rust.

18. Garanties
de verkoper geeft geen enkele garantie –en
heeft terzake ook geen enkele verplichting of
aansprakelijkheid- in de volgende situaties:
- indien de zaken op enigerlei wijze een
onbekende inbreuk zouden kunnen opleveren
op de octrooien, auteursrechten en soortgelijke
rechten van derden;
- het gebruiken door de koper in strijd met
verstrekte gebruiksaanwijzingen of fouten bij
het gebruik;
- het wijzigen in of reparaties doen aan zaken,
anders dan door of vanwege de verkoper;
- het gebruiken van zaken anders dan voor
normale bedrijfsdoeleinden;
- het behandelen of op onoordeelkundige wijze
onderhouden van de zaken;
19. Aansprakelijkheid
a) de verkoper is niet aansprakelijk, hoe ook en uit
welken
hoofde ook, voor middellijk of
onmiddellijk geleden schaden, opgevat in de
meest uitgebreide zin, ontstaan door:
- niet, niet tijdige of niet behoorlijke
(af)levering;
- niet-, niet tijdige of niet-behoorlijk
functioneren van een onderwerp van de
overeenkomst;
- niet voldoen van zaken aan van
overheidswege gestelde of nog te stellen eisen;
- beëindiging van de overeenkomst;
b) de koper vrijwaart de verkoper voor elke
aanspraak, hoe ook en uit welken hoofde ook,
van derden tot vergoeding van schade, opgevat
in de meest uitgebreide zin, ontstaan als gevolg
van de in lid a) vermelde feiten alsmede van
alle overige feiten waarvoor verkoper niet
aansprakelijk is;
c) in geval, het overige in dit artikel bepaalt
onverlet
latende,
verkoper
desondanks
aansprakelijk is voor schade geleden door koper

d)

zal de aansprakelijkheid van verkoper jegens
koper beperkt zijn tot een bedrag van
€50.000,=;
indien een medewerker van verkoper wordt
ingeschakeld bij het uitvoeren van enige
medische handeling, opgevat in de meest
uitgebreide
zin,
geschiedt
dit
onder
verantwoordelijkheid van de koper. Verkoper
aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
de door haar werknemers/medewerkers tijdens
een operatie verleende diensten en/of gegeven
adviezen, uitgezonderd de informatie over het
door de verkoper geleverde product c.q.
instrumentarium.

20. Instrumentarium
De koper is verplicht het door de verkoper in
bruikleen
gegeven
instrumentarium
gesteriliseerd aan de verkoper te retourneren.
Elke retourzending van het in bruikleen
gegeven instrumentarium dient vergezeld te
gaan van een zijdens de koper ondertekende
decontaminatieverklaring, bij gebreke waarvan
koper het instrumentarium op kosten van de
verkoper zal kunnen laten steriliseren. De
hieraan verbonden kosten bedragen tenminste
€1.000,= (exclusief BTW).
21. Verzuim
Koper
zal
zonder
sommatie
of
ingebrekestelling in verzuim zijn tot het enkel
verloop van de desbetreffende termijn door het
enkele feit van niet/niet-tijdige, of nietbehoorlijke nakoming.
22. Kosten en schade
a) alle kosten, hoe ook genaamd en uit welken
hoofde ook, zowel in als buiten rechten, van de
invordering van al het in verband met een
overeenkomst verschuldigde alsmede van de
vorderingen tot ontbinding, beëindiging of
nakoming van de overeenkomst, waaronder
begrepen de kosten van rechtskundige bijstand
en de kosten van aanvragen van faillissement
van de schuldenaar, zijn voor rekening van de
koper, die deze kosten op eerste aanmaning zal
voldoen aan de verkoper; de vorenstaande
kosten worden bij voorbaat begroot en voor
zoveel nodig vastgesteld op 15% (15 procent)
op het moment van (in)vordering totaal
verschuldigde, zulks met een minimum van €
1.000,= (duizend euro);
b)
eventuele schade van de verkoper bestaat in
ieder geval ook uit winstderving, eventueel
vervoer- en opslagkosten en de in sub a)
vermelde kosten.
23. Verjaring
Alle vorderingen uit hoofde van een
overeenkomst vervallen drie jaar nadat de
(rechts)handeling, die aanleiding geeft tot de
desbetreffende
vordering,
heeft
plaatsgevonden respectievelijk drie jaar na het
laatste desbetreffende verzoek tot nakoming of
betaling.
24.
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Rechtskeuze
Op de (totstandkoming van) overeenkomsten
is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
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Algemene Leveringsvoorwaarden
25.
a)

b)

Wijziging overeenkomst
ook de toestemming alsmede elke afwijking,
aanvulling en dergelijke met betrekking tot
deze algemene voorwaarden of een
overeenkomst
moeten uitdrukkelijk en
schriftelijk geschieden;
aan het feit dat door de verkoper op geen
enkele wijze wordt gereageerd op een
(rechts)handeling van de koper kan door
laatstgenoemde nimmer een (stilzwijgende)
toestemming of enig ander recht worden
ontleend, hoe ook genaamd en/of uit welken
hoofde ook.
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