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Artikel 1
Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
•

Koper: Merrem & la Porte B.V.

•

Verkoper: de wederpartij van Merrem & la Porte B.V.

Artikel 2
Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle inkoopovereenkomsten, aanbiedingen,
aanvragen, bestellingen en andere handelingen van Koper uit welken hoofde dan ook, die (onder
meer) tot onderwerp hebben, gericht zijn op of verband houden met de inkoop en/of afname van
zaken en diensten door Koper.
2. Indien Verkoper de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper niet binnen vijf
werkdagen na het toepasselijk verklaren van die voorwaarden door Koper schriftelijk heeft
verworpen en Koper dit bericht (binnen diezelfde vijf werkdagen) heeft bereikt, wordt Verkoper
geacht de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper te hebben aanvaard. Koper
wijst het beroep op en/of de toepasselijkheid van andersluidende algemene voorwaarden dan zijn
eigen algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
3. Van de algemene voorwaarden van Koper afwijkende bedingen (of aanvullende bedingen) gelden
slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk door een bevoegde vertegenwoordiger van Koper
schriftelijk zijn aanvaard.
4. Indien een bepaling van de onderhavige algemene voorwaarden (en/of een eventueel nader
overeengekomen afwijkend/aanvullend beding) nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dit onverlet
de geldigheid van de overige bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden (en de
eventuele nader overeen gekomen bedingen).
5. Deze algemene voorwaarden zijn zowel in de Nederlandse taal als in de Engelse taal beschikbaar. Bij
verschil tussen de Nederlandse en de Engelse of in enige andere taal gestelde tekst van deze algemene
voorwaarden is de Nederlandse tekst doorslaggevend.
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Artikel 3
Bestelling en opdrachtbevestiging
Alle bestellingen, alsmede wijzigingen van en aanvullingen op reeds gedane bestellingen, dienen
schriftelijk door Verkoper bevestigd te worden.
Indien de schriftelijke opdrachtbevestiging niet heeft plaatsgevonden binnen een week na het plaatsen
van de bestelling is Koper gerechtigd om de bestelling te annuleren, zonder dat Verkoper hiervoor
kosten in rekening mag brengen. Afwijkingen in de aanvaarding van de bestelling en/of de
opdrachtbevestiging vereisen de schriftelijke toestemming van Koper.
Artikel 4

Prijs

De in de opdracht bepaalde koopprijs is bindend. De prijs is exclusief BTW.
Artikel 5
Levering
De leveringstermijnen die Koper met Verkoper overeenkomt zijn fatale termijnen. Door overschrijding
van een leveringstermijn is Verkoper van rechtswege, zonder ingebrekestelling, in verzuim en heeft
Koper direct het recht om de overeenkomst te ontbinden. Verkoper dient Koper schriftelijk in kennis te
stellen van een dreigende termijnoverschrijding, zodra deze termijnoverschrijding redelijkerwijs bekend
is bij Verkoper.
Artikel 6
Verpakking
Verkoper dient de te leveren zaken te verpakken op een zodanige manier dat bescherming tegen
invloeden van buitenaf is gegarandeerd. Verkoper dient hierbij de instructies van koper, zo die zijn
gegeven, in acht te nemen. Verkoper is aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet of niet
adequaat verpakken van de zaken en/of voor schade aan of verloren gaan van de verpakking.
Artikel 7

Wijziging

Koper is te allen tijde bevoegd in overleg met Verkoper de omvang en/of de hoedanigheid van de te
leveren zaken te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk overeengekomen. Indien een wijziging naar het
oordeel van Verkoper gevolgen heeft voor de prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens
de wijzigingen door te voeren, Koper hiervan zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen acht werkdagen
na kennisgeving van de verlangde wijziging schriftelijk te informeren.
Artikel 8

Opschorten van betaling

Koper is bevoegd de betaling van de door verkoper geleverde zaken en/of te verrichten diensten op te
schorten indien Koper een tekortkoming in de zaken en/of de installatie en/of montage daarvan en/of de
diensten constateert.
Artikel 9
Verrekening
Koper heeft het recht om de door hem aan Verkoper verschuldigde bedragen te verrekenen met zijn
eventuele vordering(en) op Verkoper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
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Artikel 10
Uitstellen van levering
Koper heeft het recht de levering uit te stellen. Verkoper zal in dat geval de zaken voor diens rekening
en risico deugdelijk verpakt, afgescheiden en herkenbaar opslaan en conserveren. Koper en Verkoper
treden in overleg over de beveiliging en verzekering van de zaken.
Artikel 11
Documentatie
Verkoper is verplicht de bij (de levering) behorende documentatie voorafgaande of tegelijkertijd met de
levering aan koper ter beschikking te stellen. Koper is vrij in het gebruik van deze documentatie.
Artikel 12

Geheimhouding

Verkoper dient zakelijke gegevens van Koper, die Verkoper ter kennis komen, geheim te houden
tegenover derden. Verkoper is verplicht een geheimhoudingsverplichting aan zijn personeel en ieder
ander voor wie hij verantwoordelijk kan worden geacht op te dragen met betrekking tot zakelijke
gegevens van Koper.
Artikel 13
Eigendom, risico-overgang
Het eigendom van en het risico voor de te leveren zaken gaan over op het moment van levering, zodra de
zaken op de plaats van feitelijke levering door Koper in ontvangst zijn genomen. Verkoper staat er jegens
Koper voor in dat op de aan koper aangeboden en/of geleverde zaken geen eigendomsvoorbehoud rust.
Artikel 14
Aansprakelijkheid
1. Verkoper is verplicht Koper te vrijwaren voor aanspraken van derden, waaronder, maar niet
uitsluitend aanspraken uit hoofde van productaansprakelijkheid. De vrijwaringsbepaling geldt niet
indien sprake is van opzet of grove schuld van Koper en/of zijn leidinggevenden.
2. Verkoper is verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten. Onder deze verzekering dienen in
ieder geval personenschade, zaakschade en de gevolgschade daarvan gedekt te zijn.
Artikel 15
Overdracht
Verkoper mag de rechten en verplichtingen die voor hem uit een bestelling, opdracht of overeenkomst
voortvloeien niet overdragen aan derden zonder schriftelijke toestemming van Koper.
Artikel 16

Geschillen

1. Ten aanzien van geschillen tussen Koper en Verkoper is uitsluitend de rechtbank te
‘s-Hertogenbosch bevoegd.
2. Op de rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper, althans op alle door Opdrachtnemer verrichte
handelingen waaronder de door hem gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van toepassing.
Artikel 17
Weens Koopverdrag
Indien Verkoper een buitenlandse rechtspersoon is, is, onverminderd de in deze algemene voorwaarden
opgenomen bepalingen waaronder uitdrukkelijk ook artikel 13, het Weens Koopverdrag van toepassing.
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