Algemene voorwaarden van
de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frijters Rijsbergen B.V.

1. Algemene bepalingen, definities en toepasselijkheid
1. Koper: de natuurlijke of (publiekrechtelijke) rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Im- en
export Frijters Rijsbergen B.V.
2. Gebruiker: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frijters Rijsbergen B.V., ingeschreven
bij de Kamer van Koophandel, regio Zuid te Breda onder dossiernummer 64246264, gevestigd en zaakdoende op
het adres Smokstraat 2, te (4891 ZK) Rijsbergen (gemeente Zundert).
3. Partij(en): partij(en) bij een te sluiten overeenkomst.
4. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten (van koop
en verkoop), gedaan door of gesloten met Gebruiker.
5. Wanneer deze voorwaarden eenmaal deel uitmaken van een tussen Gebruiker en de Koper gesloten
overeenkomst, zullen zij tevens van toepassing zijn op alle toekomstige rechtsverhoudingen tussen partijen.
6. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen van deze voorwaarden in welke vorm dan ook kan de Koper geen
rechten ontlenen voor toekomstige overeenkomsten.
7. De algemene voorwaarden van de Koper en/of derden zullen ten aanzien de overeenkomst tussen Gebruiker
en de Koper niet gelden, tenzij Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk andersluidend heeft verklaard.
8. Mocht enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige
bepalingen onverkort van kracht. In het geval van nietigheid of vernietiging van enige bepaling zal die betreffende
bepaling worden vervangen door een geldige bepaling, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van die
bepaling in acht wordt genomen.
2. Totstandkoming van de overeenkomst
1. Alle offertes/aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, tenzij daarin een termijn voor de aanvaarding is
genoemd. De offertes/aanbiedingen zijn geldig gedurende de daarin aangegeven termijn. Indien geen termijn is
aangegeven, is de offerte geldig tot dertig dagen na de dag waarop die is uitgebracht.
2. Indien het vrijblijvende aanbod wordt aanvaard, heeft Gebruiker evenwel het recht het aanbod binnen twee
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
3. De aanbiedingen van Gebruiker zijn gebaseerd op de door de Koper bij aanvraag verstrekte plannen,
tekeningen, berekeningen, berekeningen, bestekken of uitvoeringsvoorschriften, van de juistheid waarvan
Gebruiker mag uitgaan. Gebruiker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook
indien Gebruiker is uitgegaan van de door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Indien het antwoord van Koper strekkende tot aanvaarding van het aanbod op ondergeschikte punten afwijkt
van het in de offerte opgenomen aanbod dan geldt dit antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst
tussen partijen dienovereenkomstig tot stand, tenzij Gebruiker onverwijld bezwaar maakt tegen de verschillen.
5. Indien een overeenkomst tot stand is gekomen, kan Gebruiker de opdracht schriftelijk bevestigen, welke
opdrachtbevestiging, behoudens onverwijld tegenbericht van de Koper, geacht wordt de overeenkomst juist weer
te geven.
3. Prijzen en kostenverhogende omstandigheden
1. Alle aangeboden en overeengekomen prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van
overheidswege alsmede exclusief verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten en administratiekosten,
tenzij anders is bepaald.
2. Eventuele heffingen van overheidswege alsmede kosten die Gebruiker maakt ter voldoening aan (wettelijke)
voorschriften worden afzonderlijk in rekening gebracht.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Gebruiker niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of
offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten, voor welke fouten geen aansprakelijkheid wordt aanvaard.
Dergelijke fouten kunnen Gebruiker ook niet binden.
6. Na totstandkoming van de overeenkomst mag Gebruiker de prijs zonder meer aanpassen, indien de
kostenverhoging het gevolg is van door de Koper verschafte onjuiste gegevens die voor de prijsbepaling van
belang zijn.
7. Gebruiker mag eveneens prijsstijgingen doorberekenen, indien Gebruiker kan aantonen dat zich tussen het
moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten
aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.
8. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is Koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze
prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of voortvloeit uit een bevoegdheid daartoe
ingevolge de wet.
4. Monsters en modellen
1. Is aan de Koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te
zijn verstrekt zonder dat de geleverde zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt
overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen.

2. Bij overeenkomsten ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere
afmetingen en aanduidingen eveneens vermoed slechts als aanduiding bedoeld te zijn, zonder dat de geleverde
zaak daaraan behoeft te beantwoorden.
5. (Op)levering en (op)lever(ings)tijd
1. Levering geschiedt af fabriek/winkel/magazijn van Gebruiker.
2. Indien levering geschiedt op basis van "Incoterms", zullen de op het moment van het sluiten van de
overeenkomst geldende "Incoterms" van toepassing zijn.
3. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Gebruiker deze bij hem aflevert of doet afleveren,
dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
4. Indien de Koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk
zijn voor de levering, is Gebruiker gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Koper.
5. Indien de zaken worden bezorgd is Gebruiker gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te brengen. Deze
zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd.
6. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de
levertijd aan nadat Koper deze aan Gebruiker ter beschikking heeft gesteld.
7. Opgegeven levertijden/opleveringstijden zijn indicatief en zullen nooit zijn te beschouwen als fatale termijnen,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige (op)levering zal niet van rechtswege verzuim
intreden.
8. De overeengekomen leveringstermijn vangt aan op de dag nadat de overeenkomst tot stand is gekomen.
9. Gebruiker heeft het recht om de levertijd/opleveringstijd te verlengen indien door overmacht, door voor
rekening van de Koper komende omstandigheden of door wijzigingen in de overeenkomst dan wel in de
voorwaarden van uitvoering niet van Gebruiker gevergd kan worden dat de goederen binnen de overeengekomen
termijn worden (op)geleverd.
10. Gebruiker is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan
de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. Gebruiker is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te
factureren.
11. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Gebruiker de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Koper de resultaten van de daaraan
voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Risico-overgang
1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over
op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van
koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
7. Garantie, onderzoek en reclames
1. Gebruiker garandeert dat de geleverde leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die
daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
2. De onder 1. genoemde garantie geldt eveneens indien de geleverde zaken zijn bestemd voor het gebruik
buiten Nederland en Koper van dit gebruik te tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk
melding heeft gemaakt aan Gebruiker.
3. De onder 1 genoemde garantie geldt voor de duur die vermeld staat in de overeenkomst of de bijsluiter van de
geleverde zaak. Voor zover die vermelding ontbreekt, geldt de garantie gedurende een periode van maximaal zes
maanden na levering.
4. Op producten die Gebruiker heeft betrokken van derden en die zij enkel heeft geleverd aan de Koper is de
garantie beperkt tot de eventuele garantie die de leverancier van Gebruiker verleent.
5. Iedere vorm van garantie is uitgesloten indien een gebrek in een product of werk is ontstaan als gevolg van of
voortvloeit uit: onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, alsmede als gevolg van het niet, niet tijdig of
onjuist reinigen en/of plegen van onderhoud, alsmede als daaraan door de Koper en/of door derden, zonder
schriftelijke toestemming van Gebruiker, wijzigingen zijn aangebracht dan wel is getracht die aan te brengen,
alsmede als daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienden te worden of indien
deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.
6. De Koper is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter
beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij hoort de
Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van een geleverde overeenstemt met hetgeen is
overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare
gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Gebruiker te worden vermeld. Eventuele niet
zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan,
schriftelijk aan Gebruiker te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van
het gebrek te bevatten, zodat de Gebruiker in staat is adequaat te reageren. De Koper dient Gebruiker in de
gelegenheid te stellen een klacht te doen (laten doen) onderzoeken.
7. Indien de Koper tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Koper blijft in dat geval ook
gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Gebruiker opdracht
gegeven heeft.
8. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Koper geen recht meer toe op herstel,
vervanging of schadeloosstelling.

9. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dat zal Gebruiker de
gebrekkige zaak binnen een redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering
redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Koper, ter keuze van
Gebruiker, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de
Koper voldoen. In geval van vervanging is de Koper gehouden om de vervangen zaak aan de Gebruiker te
retourneren en het bezit daarover aan Gebruiker te verschaffen, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
10. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daarvoor ontstaan, daaronder
begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Gebruiker daardoor gevallen, integraal voor rekening van de
Koper.
11. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
8. Overmacht
1. Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe
gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en nog krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Gebruiker geen
invloed kan uitoefenen, doch waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in de
onderneming van
Gebruiker of van derden zijn daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op
overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert,
intreedt nadat Gebruiker haar verbintenis had moeten nakomen.
3. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst
inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te
komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk
na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake
van een afzonderlijke overeenkomst.
9. Aansprakelijkheid
1. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling
is geregeld.
2. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade van welke aard ook, ontstaan doordat Gebruiker is uitgegaan van
door of namens de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. Gebruiker is evenmin aansprakelijk
voor schade ontstaan na verkeerd of ongeoorloofd gebruik of toepassen van geleverde goederen.
3. Indien Gebruiker aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid van Gebruiker
beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de
aansprakelijkheid betrekking heeft.
4. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in een
voorkomend geval uitkeert.
5. Gebruiker is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 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 zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de
gebrekkige prestatie van Gebruiker aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan
Gebruiker toegerekend kunnen worden en de redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade,
voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in
deze algemene voorwaarden.
6. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst,
gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
7. Voor schade die te wijten is aan opzet of grove schuld van personen die zijn ingeschakeld door Gebruiker is
Gebruiker nooit aansprakelijk.
8. Indien de verhouding van de door de Koper aan Gebruiker te betalen prijs ten opzichte van de omvang van de
door de Koper geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door Gebruiker te vergoeden schade worden
gematigd.
10. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Gebruiker geleverde en zich bij of onder de Koper dan wel bij of onder diens houder bevindende
zaken blijven eigendom van Gebruiker totdat de Koper aan zijn betalingsverplichtingen voortvloeiende uit de
overeenkomst tussen partijen jegens Gebruiker heeft voldaan.
2. De Koper is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige
andere wijze te bezwaren.
3. Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen jegens Gebruiker is zij te allen tijde
gerechtigd om de door haar aan de Koper geleverde zaken bij deze laatste of diens houder(s) weg te (doen)
halen. Indien de Koper ondanks schriftelijke aanmaning daartoe weigert zijn medewerking te verlenen aan het

terughalen van de geleverde zaken, is hij in verzuim en verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 500,00 euro
voor elke dag of een gedeelte daarvan dat hij hiermee in verzuim is of blijft.
4. Indien derden beslag (doen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten
daarop willen vestigen of doen gelden, is Koper verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag
worden daarvan op de hoogte te stellen.
5. De Koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te
houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op
eerste verzoek ter inzage te geven.
6. Door Gebruiker geleverde zaken, die krachtens het onder 1. van dit artikel bepaalde onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
11. Intellectuele eigendom
1. Gebruiker behoudt de auteursrechten, octrooirechten en alle overige intellectuele eigendomsrechten op onder
meer de door haar gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (technische) tekeningen en
(proef)modellen.
2. Alle aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, (technische) tekeningen en (proef)modellen alsmede
alle andere vergelijkbare zaken die in welke vorm dan ook zijn verstrekt aan de Koper blijven tot het moment van
oplevering van het werk eigendom van Gebruiker en mogen door de Koper slechts worden gebruikt voor het doel
waarvoor die zijn verstrekt. Zij moeten tot dat moment op eerste verzoek van Gebruiker worden geretourneerd.
3. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de hiervoor vermelde zaken aan te brengen, tenzij uit de aard
van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
4. De in het kader van de overeenkomst eventueel door de gebruiker tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen,
tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van gebruiker,
ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
5. Alle door gebruiker eventueel verstrekte stukken zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software,
(elektronische) bestanden enzovoorts zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen
niet door hem zonder voorafgaande toestemming van gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter
kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
5. Gebruiker behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor
andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt
gebracht.
12. Betaling
1. Tenzij anders overeengekomen, dient betaling plaats te vinden binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum.
Alle betalingen dienen te geschieden zonder aftrek of schuldverrekening.
2. Door de Koper gedane betalingen strekken telkens eerst ter voldoening van verschuldigde rente(n) en kosten
en daarna van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook al vermeldt de Koper dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
3. De op de factuur vermelde betalingstermijn is een fatale termijn. De Koper verkeert daarom zonder
ingebrekestelling in verzuim bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn. Alsdan is een
schadevergoeding verschuldigd in de vorm van de wettelijke rente (artikel 6:119 of 6:119a BW, afhankelijk van de
hoedanigheid van de Koper) vanaf het intreden van het verzuim tot aan de dag der gehele voldoening van het
verschuldigde.
4. Als de situatie daartoe aanleiding geeft, is Gebruiker bevoegd om betaling te eisen van het reeds geleverde
en/of om vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen.
13. Incassokosten en proceskosten
1. Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen en in verzuim verkeert, komen alle redelijke
kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Koper.
2. De buitengerechtelijke kosten worden ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het
bijbehorende Besluit berekend volgens de (ten tijde van de overeenkomst geldende) Staffel buitengerechtelijke
incassokosten.
3. Indien Gebruiker echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen
de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en
executiekosten zullen eveneens op de Koper worden verhaald. De Koper is over de verschuldigde incassokosten
eveneens rente verschuldigd.
14. Ontbinding
1. De Koper is niet gerechtigd tot opschorting of verrekening van zijn verplichtingen jegens Gebruiker.
2. In de hierna te noemen gevallen is de Koper van rechtswege in verzuim en heeft Gebruiker het recht de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk, en zonder dat een ingebrekestelling dan wel gerechtelijke tussenkomst is
vereist, buitengerechtelijk te ontbinden:
a) als de Koper een eigen aangifte strekkende tot faillietverklaring indient of surséance van betaling aanvraagt,
dan wel dat de Koper in staat van faillissement wordt verklaard of dat aan hem surseance van betaling wordt
verleend, dan wel als de Koper onder curatele wordt gesteld of een bewind over één of meer van zijn goederen
wordt ingesteld, of als Koper een verzoek doet toegelaten te worden tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling

Natuurlijke Personen, dan wel als de Koper op een andere manier de bekwaamheid verliest rechtshandelingen te
verrichten;
b) als de Koper zijn onderneming en/of activiteiten (deels) overdraagt, liquideert, stillegt dan wel staakt;
c) als ten laste van de Koper conservatoir of executoriaal beslag wordt gelegd;
d) als Gebruiker uit een mededeling van de Koper moet afleiden dat deze in de nakoming van de verbintenis zal
tekortschieten;
3. Gebruiker is steeds gerechtigd om haar vorderingen te verrekenen met vorderingen die de Koper heeft op
Gebruiker uit hoofde van de overeenkomst. Indien en voor zover voor die verrekening enige toestemming van de
Koper zou zijn vereist, wordt die toestemming geacht onvoorwaardelijk en onherroepelijk aan Gebruiker te zijn
gegeven door de Koper.
15. Teruggave ter beschikking gestelde zaken
1. Indien gebruiker aan koper bij de uitvoering van de overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld is koper
gehouden het aldus geleverde binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te
retourneren. Indien de koper deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn
rekening.
2. Indien koper, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1.
genoemde verplichting, heeft gebruiker het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de
kosten van vervanging, op koper te verhalen.
16. Vrijwaringen
1. De koper vrijwaart gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele
eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden
gebruikt.
2. Indien koper aan gebruiker informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert
deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.
17. Geheimhouding
1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun
overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een
partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker gehouden is vertrouwelijke
informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich
ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet
gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.
20. Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
Toepassing van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken van 11 april 1980 (het zogeheten Weens Koopverdrag) wordt uitgesloten
21. Bevoegde rechter
Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd,
voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of
die betreffende deze voorwaarden zelf en de uitleg of uitvoering daarvan, zowel van feitelijke als van juridische
aard, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank Zeeland-West-Brabant te Breda, tenzij
partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

