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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ACCSYS TECHNOLOGIES

1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

Algemeen

De onderhavige algemene voorwaarden zijn
van toepassing op alle prijsopgaven,
aanbiedingen
en
overeenkomsten
betreffende de verkoop en levering van
goederen door ons aan een koper.
In de onderhavige algemene voorwaarden
wordt onder een "koper" verstaan alle
natuurlijke personen of rechtspersonen die,
handelend als een (toekomstige) koper, klant
of anderszins, onderhandelingen met ons
aanvangt en/of één of meer contracten met
ons aangaat betreffende te leveren goederen,
ook indien meerdere natuurlijke personen of
rechtspersonen gezamenlijk handelen. De
term
"koper"
omvat
mede
diens
rechtsopvolgers,
rechtverkrijgenden
en
bevoegde vertegenwoordigers.
De
toepasselijkheid
van
algemene
voorwaarden die door de koper worden
gehanteerd is uitdrukkelijk uitgesloten. Door
ons opdracht te geven om goederen te
leveren, doet de koper afstand van zijn recht
om een beroep te doen op zijn eigen
algemene voorwaarden, met als gevolg dat
onze algemene voorwaarden van toepassing
zijn op alle overeenkomsten die door ons
worden aangegaan.
Afwijkingen van de onderhavige algemene
voorwaarden zijn slechts bindend voor ons
indien en voor zover dat schriftelijk door
ons is bevestigd.
Indien een bepaling in een overeenkomst
rechtens ongeldig blijkt te zijn, hebben wij
het recht om die bepaling, met inachtneming
van de aard en de inhoud van de
overeenkomst, de wijze waarop consensus
wordt bereikt, de wederzijds bekende
belangen van beide partijen evenals de
overige relevante omstandigheden, te
vervangen door een bepaling die niet
onredelijk bezwarend is voor de koper en
die de betekenis van de rechtens ongeldige
bepaling zo dicht mogelijk benadert. De
overige bepalingen van de onderhavige
algemene voorwaarden blijven volledig van
kracht.
In geval van strijdigheden tussen vertalingen
van de tekst van de onderhavige algemene
voorwaarden, geldt de Engelse tekst.
In geval van strijdigheden tussen de
bepalingen van een overeenkomst die tussen
ons en een koper is gesloten en de tekst van
de onderhavige algemene voorwaarden,
gelden de bepalingen van de overeenkomst.

2.
2.1.

2.2

2.3

2.4

Alle prijsopgaven, in welke vorm dan ook
gepresenteerd, zijn zonder enige verplichting
en geheel vrijblijvend, tenzij en voor zover
wij schriftelijk hebben bevestigd dat de
prijsopgave bindend is.
Het doorsturen van een prijsopgave en/of
(andere) documentatie en/of monsters
verplicht ons niet om een order te aanvaarden
of om leveringen te verrichten, tenzij anders
is overeengekomen.
Alle prijsopgaven zijn geldig gedurende een
termijn van zeven dagen gerekend vanaf de
datum van de desbetreffende prijsopgave.
Wij hebben het recht om een inkooporder
zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Prijsopgaven

Overeenkomst

Elke inkooporder of goedkeuring van een
prijsopgave voor de inkoop van goederen van ons
door een koper wordt geacht een aanbieding te
zijn door de koper om goederen te kopen met
inachtneming van de onderhavige algemene
voorwaarden. Een inkooporder die door de koper
wordt geplaatst, is pas door ons aanvaard nadat
een schriftelijke orderbevestiging door ons is
afgegeven, of wanneer wij goederen aan de koper
leveren (al naar gelang welke gebeurtenis eerder
plaatsvindt). Een orderbevestiging die door de
bevoegde personen binnen onze organisatie wordt
afgegeven resulteert in een bindende
overeenkomst tussen ons en koper.
Indien onze orderbevestiging onjuist is, dienen
schriftelijke bezwaren binnen zeven dagen na de
datum van de orderbevestiging door ons te zijn
ontvangen. Na deze termijn wordt de
orderbevestiging geacht juist te zijn.
Eventuele extra afspraken of aanpassingen,
evenals (mondelinge) afspraken, toezeggingen
en/of beloften die door ons personeel worden
gedaan, of die namens ons zijn gedaan door onze
verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere
tussenpersonen, zijn slechts bindend voor ons
indien en voor zover deze regelingen,
aanpassingen en/of beloften schriftelijk door de
bevoegde personen binnen onze organisatie
worden bevestigd.
Wij hebben te allen tijde het recht om de
onderhandelingen met de koper te beëindigen en
om eventuele prijsopgaven die zijn gedaan
voordat een overeenkomst onder de onderhavige
algemene voorwaarden is aangegaan in te
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3.5.

3.6.

3.7.

trekken, zonder aansprakelijk te worden
gehouden voor vergoeding van kosten, uitgaven
of schade.
Indien een overeenkomst is aangegaan conform
de bepalingen van dit artikel, is de koper niet
gerechtigd om deze overeenkomst eenzijdig op te
zeggen.
De koper garandeert dat de informatie die aan ons
wordt verstrekt juist en volledig is. Eventuele
tekortkomingen of gebreken in de levering van
goederen door ons die het gevolg zijn van
onjuiste of onvolledige informatie van de koper
kunnen niet aan ons worden toegerekend. De
koper is aansprakelijk voor de schade, daaronder
begrepen extra kosten, voortvloeiend uit die
onjuiste of onvolledige informatie.
De koper is gehouden om steeds zijn redelijke
medewerking te verlenen teneinde ons in staat te
stellen om de overeenkomst, overeenkomstig
onze verplichtingen daartoe, na te komen.

5.6

5.7

5.8
4.
4.1.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,
luiden onze prijzen af fabriek (Incoterms
2000) vanaf onze fabriek, de feitelijke
productielocatie of het magazijn, in Euro's en
exclusief
BTW.
Schommelingen
in
wisselkoersen zijn voor rekening en risico
van de koper.
5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

Prijzen

5.9

Betaling en zekerheid

Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen
na de factuurdatum en dient in Nederland te
worden verricht, tenzij schriftelijk anders is
overeengekomen. De koper heeft geen recht op
opschorting of verrekening.
Titan Wood is gerechtigd om, terzake betaling
door middel van documenten voor de levering
van goederen, specifieke voorwaarden te stellen
aan deze documenten.
Betaling wordt geacht te hebben plaatsgevonden
op het moment dat het verschuldigde bedrag op
onze bankrekening is ontvangen. Alle kosten die
verband houden met het verrichten van de
betaling, daaronder begrepen de kosten tot het
stellen van zekerheden, zijn voor rekening van
de koper.
Alle betalingen door de koper worden allereerst
in mindering gebracht op de door de koper aan
ons verschuldigde rente, daarna op de door ons
gemaakte incassokosten en administratiekosten,
vervolgens telkens op de oudste nog openstaande
factuur van ons.
Indien de koper een verplichting jegens ons niet
(volledig of tijdig) is nagekomen, surséance van
betaling is aangevraagd, failliet is verklaard of is
geliquideerd, of indien beslag wordt gelegd op
zijn activa en/of vorderingen, worden alle
facturen en vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Met betrekking tot eventuele uitstaande bedragen
die de koper niet overeenkomstig de onderhavige
algemene voorwaarden heeft betaald, is de koper
vanaf het voormelde moment of een eerder
gelegen vervaldatum gehouden tot betaling van
de wettelijke rente.
In de omstandigheden bedoeld in paragraaf 5.6
hebben wij eveneens het recht om de (verdere)
nakoming van onze verplichtingen gedurende
een termijn van ten hoogste twee maanden op te
schorten en onbetaalde goederen terug te nemen,
of
de
overeenkomst
evenals
andere
overeenkomsten met de koper gedeeltelijk of
geheel ontbonden te verklaren, onverminderd
onze overige rechten. Zolang de termijn van
opschorting duurt, hebben wij het recht, en aan
het einde van die termijn zijn wij verplicht, om te
kiezen voor hetzij (verdere) nakoming van onze
verplichtingen hetzij (gedeeltelijke) ontbinding
van de opgeschorte overeenkomst.
Wij hebben het recht om alle vorderingen,
ongeacht of deze reeds verschuldigd en
opeisbaar zijn, te verrekenen met alle
vorderingen van de koper.
Indien de kredietwaardigheid van de koper aan
ernstige twijfel onderhevig is, hebben wij het
recht om onder rembours te leveren, in welk
geval de leveringskosten door de koper dienen te
worden betaald, of om (verdere) zekerheid te
verlangen voor de nakoming van de betalingsen andere verplichtingen door de koper,
daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, een
bezitloos pandrecht op nader door ons aan te
geven goederen. Indien de koper niet bereid of in
staat is om de gevraagde zekerheid te
verstrekken, hebben wij het recht om de
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden
te verklaren, onverminderd onze overige rechten
en zonder gehouden te zijn tot betaling van enige
schadevergoeding.
6.
Leveringsrisico
leveringstermijn

6.1.

en

Tenzij schriftelijk anders bepaald in onze
orderbevestiging, vindt levering plaats
af
fabriek vanaf ons bedrijventerrein, onze
productielocatie of ons magazijn. Op het
moment dat de goederen ons bedrijventerrein,
onze productielocatie of ons magazijn verlaten,
gaat het risico van verlies of schade aan de
goederen over op de koper. De koper is
gehouden om op het moment van levering te
controleren of de geleverde goederen of de
verpakking daarvan gebreken of eventuele
zichtbare schade vertonen, of om de goederen
direct te controleren nadat hij door ons in kennis
is gesteld van het feit dat de goederen te zijner
beschikking zijn gesteld. Indien de goederen op
verzoek van de koper worden opgeslagen, is het
risico van verlies of schade voor de koper.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Eventuele tekorten of schade aan de geleverde
goederen en/of de verpakking ervan die op het
moment van levering zijn ontdekt, dienen door
of namens de koper te worden vermeld op het
leveringsdocument of de factuur en/of de
vervoersdocumenten, bij gebreke waarvan
klachten niet in behandeling zullen worden
genomen. De gegevens als opgenomen in onze
administratie zijn daarbij doorslaggevend.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen in
onze orderbevestiging, aanvaardt de koper
afwijkingen in gewichten of hoeveelheden tot
en met 20% van de contractueel
overeengekomen gewichten of hoeveelheden,
en dient hij pro rata te betalen voor het
daadwerkelijk geleverde gewicht c.q. de
daadwerkelijk geleverde hoeveelheid. Het
gewicht of de hoeveelheid vermeld in onze
orderbevestiging geldt als doorslaggevend
bewijs van het geleverde gewicht of de
geleverde hoeveelheid.
Wij hebben het recht om in gedeelten te leveren,
welke afzonderlijk kunnen worden gefactureerd.
In dat geval is de koper gehouden om
overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de
onderhavige algemene voorwaarden te betalen.
Alle verkoop van Accoya® hout dient te
voldoen aan onze “Grading Specifications”
waarin de acceptabele kwaliteit voor verkoop is
bepaald en de specificaties van Accoya® hout
wordt gegeven. De “Grading Specifications”
zijn vermeld op www.accoya.com/downloads.
Levertermijnen worden slechts bij benadering
gegeven. De opgegeven termijnen zijn nimmer
te beschouwen als fatale termijnen, tenzij
schriftelijk
uitdrukkelijk
anders
wordt
overeengekomen.
Wij kunnen niet worden verplicht tot betaling
van enige vergoeding indien de opgegeven
leveringstermijn wordt overschreden. Indien de
termijn van levering herhaaldelijk wordt
overschreden, heeft de koper het recht om
levering binnen een redelijke termijn te
verlangen. Indien deze redelijke termijn
eveneens wordt overschreden, heeft de koper
het recht om de overeenkomst te ontbinden,
behoudens het geval waarin wij door overmacht
niet kunnen leveren.
Niettegenstaande het bepaalde in paragraaf 6.6
zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele
schade of verliezen veroorzaakt door niet tijdige
levering door onze leveranciers aan ons.
Uitsluitend indien de verpakkingsmaterialen
en/of de pallets, op kosten en voor risico van de
koper in goede staat en binnen dertig dagen na
ontvangst door ons retour zijn ontvangen, zullen
de hiervoor door ons berekende kosten aan
koper worden terugbetaald. Indien een speciale
verpakking vereist is, zullen de kosten hiervan
niet voor terugbetaling in aanmerking komen.
Tarieven en andere voorwaarden verbonden aan

de levering van verpakkingsmaterialen zullen in
onze aanbieding worden opgenomen.
Indien levering niet kan plaatsvinden wegens
omstandigheden die aan de koper kunnen
worden toegerekend, hebben wij het recht om
aan de koper de kosten in rekening te brengen
die het gevolg zijn van deze vertraging.

6.10.

7.
7.1.

Vervoer en risico

De
transportmiddelen,
verpakking,
verzekering enz. zullen indien geen specifieke
instructies van de koper worden ontvangen
door ons worden vastgesteld, waarbij wij
zorgvuldig zullen handelen, doch zonder
daarbij enige aansprakelijkheid van welke aard
dan ook te aanvaarden. Mogelijke specifieke
instructies van de koper in verband met
vervoer, verpakking of verzekering zullen
slechts worden opgevolgd en uitgevoerd
indien de koper heeft verklaard dat hij alle
eventuele kosten en risico's zal dragen.
Vervoer van de goederen vindt plaats voor
rekening en risico van de koper, ook indien de
vervoerder verlangt dat cognossementen,
vrachtbrieven, enz., de bepaling bevatten dat
alle schade en verliezen betreffende het
vervoer voor rekening en risico van de
afzender komen, tenzij vooraf schriftelijk
anders is overeengekomen.

7.2

8.
8.1.

(a)
(b)

(c)

(d)

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de geleverde goederen blijft
bij ons berusten totdat de koper volledig heeft
voldaan aan zijn betalingsverplichtingen onder
de overeenkomst waarop de levering is
gebaseerd, daaronder begrepen mogelijke
verliezen en schade, kosten, rente en boetes, ook
indien de koper zekerheid heeft gesteld. Totdat
de eigendom op de koper is overgegaan, zal de
koper:
de goederen op een fiduciaire basis houden als
onze bewaarnemer;
de goederen (zonder kosten voor ons) opslaan,
afgescheiden van alle andere goederen van de
koper of derden, op een dusdanige wijze dat zij
duidelijk als ons eigendom identificeerbaar
blijven;
identificerende tekens of verpakking op of met
betrekking tot de goederen niet vernietigen,
beschadigen of onleesbaar maken;
de goederen in goede staat bewaren, er op
toezien dat de goederen steeds droog, koel,
vorstvrij en in de oorspronkelijke verpakking
worden opgeslagen, en de goederen voor ons
verzekerd houden tegen de volle prijs en tegen
alle risico's, naar de redelijke tevredenheid van
de koper. Op verzoek zal de koper de
verzekeringspolis aan ons ter hand stellen.
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8.2.

8.3.

De koper zal de geleverde goederen niet
verwerken of vervreemden anders dan
binnen de normale uitoefening van zijn
bedrijf.
Indien de koper in gebreke blijft met het
betalen van een verschuldigd bedrag,
hebben wij het recht om alle onbetaalde
geleverde goederen terug te nemen. De
koper machtigt ons om de goederen op
zijn kosten te retourneren. Verder
machtigt de koper ons, evenals eventuele
door ons aangewezen vertegenwoordigers,
om vooraf zijn terreinen, gebouwen,
pakhuizen, fabrieken, bouwterreinen, enz.
te betreden teneinde ons in staat te stellen
om onze eigendommen weer in bezit te
nemen.
9.

9.1.

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

vooruitbetalingen zullen worden teruggestort,
met dien verstande dat de koper zal betalen
voor onze prestaties tot aan de dag van
ontbinding of (al naar gelang het geval) deze
prestaties worden verrekend overeenkomstig
het overeengekomen factuurbedrag.

10.
10.1.

Overmacht

Onze gehoudenheid om onze verplichtingen
na te komen wordt opgeschort gedurende de
tijd dat wij wegens overmacht niet kunnen
nakomen.
Gelijk aan het onvermogen om na te komen
staat de situatie waarin de nakoming ernstig
worden belemmerd.
"Overmacht" betekent elke voor ons van
buiten
komende
oorzaak,
waaronder
begrepen, maar niet beperkt tot, de volgende
omstandigheden: een tekort op de markt aan
noodzakelijke grondstoffen, materialen en/of
arbeidskrachten, arbeidsconflicten, oorlog,
oorlogsrisico's, burgeroorlog, rellen, brand,
aardbevingen, waterschade, overstromingen,
stakingen, bedrijfsbezettingen, uitsluitingen,
importen
exportbelemmeringen,
overheidsmaatregelen,
storingen
in
apparatuur, en niet (tijdige) levering van
noodzakelijke grondstoffen en materialen,
water en/of energie aan ons.
Gelijk aan overmacht staan eveneens de
omstandigheden genoemd in paragraaf 9.3,
voorkomend in het bedrijf van derden van
wie wij grondstoffen, materialen, diensten,
onderzoeksrapporten,
monsters,
berekeningen enz. betrekken of ontvangen.
Gelijk aan overmacht staat eveneens de
situatie waarin de omstandigheden genoemd
in paragraaf 9.3 zich voordoen in het bedrijf
van derden met betrekking tot opslag of
vervoer van goederen, al dan niet uitgevoerd
onder ons eigen beheer.
Indien als gevolg van overmacht de
opschorting van onze nakoming van (een
deel van) de overeenkomst langer dan drie
maanden duurt, hebben beide partijen het
recht (de rest van) de overeenkomst
ontbonden te verklaren. Geen van beide
partijen zal in dat geval gehouden zijn tot
betaling van enige vergoeding. Eventuele

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of
verliezen die door welke reden dan ook wordt
veroorzaakt, behoudens gevallen van niet
rechtsgeldig uitsluitbare opzet of grove schuld.
Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt voor
directe en indirecte schade of verliezen,
omzetderving en andere gevolgschade, en omvat
eveneens die aansprakelijkheid jegens derden. In
geval van beweerdelijk opzettelijk handelen of
grove nalatigheid, berust de bewijslast bij de
koper.
Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of
indirecte schade of verliezen, omzetderving en
andere gevolgschade, evenals schade of verliezen
als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden,
veroorzaakt door ons personeel of andere derden
die door ons zijn ingeschakeld in het kader van de
nakoming van de overeenkomst (voor zover zij
niet verantwoordelijk zijn voor deze nakoming).
Deze uitsluiting omvat tevens opzettelijk
handelen en grove nalatigheid.
Onze aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot
het netto factuurbedrag van de geleverde
goederen.
Indien wij goederen van derden opnemen, is onze
aansprakelijkheid jegens de koper beperkt tot de
mate waarin die derden jegens ons aansprakelijk
zijn.
Wij zijn niet aansprakelijk voor schendingen van
octrooien, licenties of andere rechten van derden
als gevolg van het gebruik van informatie en
goederen die door ons of namens ons aan de
koper zijn verstrekt.
Met betrekking tot de goederen die door ons
worden geleverd, vrijwaart de koper ons tegen
vorderingen van derden betreffende schade of
verliezen waarvoor wij onze aansprakelijkheid
hebben uitgesloten.
Wij bedingen alle wettelijke en contractuele
rechten en weren die wij kunnen inroepen ter
afwering van onze eigen aansprakelijkheid jegens
de koper, eveneens voor ons personeel en derden
die door ons bij de nakoming van de
overeenkomst worden ingezet en voor de
handelingen waarvan wij onder het toepasselijk
recht aansprakelijk zouden kunnen zijn.
Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele
gebreken, schade of verliezen in situaties waarin
onze schriftelijke instructies en/of richtlijnen voor
installatie of gebruik van onze producten niet
worden nageleefd of opgevolgd.
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11.
11.1.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

Klachten

Onverminderd de overige bepalingen van
de onderhavige algemene voorwaarden
dienen alle klachten betreffende eventuele
gebreken binnen 30 dagen na ontdekking
ervan
schriftelijk
en
anderszins
overeenkomstig
het
Waarborgof
Garantiecertificaat waaronder de goederen
zijn verkocht, bij ons te zijn ingediend.
Klachten betreffende facturen dienen
binnen acht dagen na de factuurdatum te
worden ingediend.
Na afloop van de termijnen genoemd in de
paragrafen 11.1 en 11.2 worden klachten
niet meer in behandeling genomen.
Klachten betreffende gebreken in geleverde
goederen worden uitsluitend in behandeling
genomen indien de gebreken het gevolg zijn
van materiaal- en/of productiefouten.
Onder geen beding ontslaat het indienen
van een klacht door de koper de koper van
zijn gehoudenheid tot het voldoen van zijn
betalingsverplichtingen jegens ons.
Geleverde goederen kunnen slechts na onze
voorafgaande schriftelijke goedkeuring
worden geretourneerd. Vervoer en alle
daaraan verbonden kosten komen in dat
geval ten laste van de koper, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.
12.

14.3

14.4

14.5

15.
15.1.

Hoofdelijkheid

Indien de koper uit meer dan één natuurlijke
persoon of rechtspersoon bestaat, zijn alle
natuurlijke personen en rechtspersonen
gezamenlijk en afzonderlijk aansprakelijk
voor de nakoming van de verplichtingen van
de koper jegens ons.
13.

Kortere verjaringstermijn

Onverminderd de bepalingen van paragraaf
11, dient de koper eventuele juridische
maatregelen tegen ons, ongeacht of deze op
de overeenkomst of op de wet zijn gebaseerd,
binnen één jaar na aanvang van de
verjaringstermijn, in te stellen. Na afloop van
de termijn van één jaar verjaren alle
rechtsvorderingen.
14.
Geheimhouding
concurrentie
14.1.
14.2

en

schriftelijke toestemming, niet het recht om de
desbetreffende informatie en documentatie te
vermenigvuldigen.
De koper zal zijn werknemers verplichten om
geheimhouding te betrachten met betrekking tot
alle informatie van vertrouwelijke aard als
hierboven in paragraaf 14.1 bedoeld, en
aangaande onze activiteiten. Deze verplichting
geldt zowel gedurende de looptijd van de
overeenkomst als na afloop daarvan.
De koper en/of zijn werknemers zullen aan het
einde van de overeenkomst aan ons
onmiddellijk alle informatie teruggeven die zij
van ons in het kader van de instructie of
opdracht hebben ontvangen.
De koper zal zich gedurende de looptijd van de
overeenkomst evenals gedurende een termijn
van twee jaar na het einde van de overeenkomst
onthouden van het (doen) aangaan van
rechtstreekse of indirecte contractuele relaties,
onder welke naam of aanduiding dan ook, met
onze werknemers, tenzij wij schriftelijk anders
overeenkomen. De koper garandeert dat de
voornoemde verplichting eveneens zal worden
nageleefd door rechtspersonen met wie hij is
verbonden in een groep als bedoeld in artikel
2:24 b van het Nederlands Burgerlijk Wetboek.

15.2

Intellectuele eigendom

Wij behouden de volledige eigendom van alle
informatie en alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten met betrekking tot alles dat door
ons of door derden is of wordt geleverd en/of
ontwikkeld gedurende of voorafgaand aan de
overeenkomst tussen ons, daaronder begrepen,
maar niet beperkt tot, prijslijsten, rapporten,
aanbevelingen, monsters, berekeningen, brochures,
ontwerpen, schetsen en tekeningen, en
productieprocessen. De koper is gehouden om die
gegevens op ons eerste verzoek vrachtvrij tot de
door ons aangewezen bestemming te retourneren
of te vernietigen.
De koper zal nimmer onze intellectuele en/of
industriële eigendomsrechten betwisten, noch
pogen om één of meer van deze rechten te
registreren, of anderszins trachten om bescherming
van deze rechten te zijner gunste te verkrijgen.

16.

Toepasselijk recht

non-

De koper is gehouden tot geheimhouding van
alle informatie die hij van ons heeft verkregen.
De koper zal bij het gebruik van de informatie
die tot zijn kennis is gekomen de grootst
mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen. De
koper heeft, zonder onze voorafgaande

16.1.

16.2

Op alle rechtsverhoudingen tussen de koper en
ons is Nederlands recht van toepassing. De
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
Betreffende de interpretatie van internationale
commerciële termen zijn de "Incoterms 2000"
van de Internationale Kamer van Koophandel
te Parijs (I.C.C.) van toepassing.
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17.
17.1.

17.2

17.3

Geschillenbeslechting

Alle geschillen die voortvloeien uit de
rechtsverhouding tussen ons en de koper dienen
ter beslechting te worden voorgelegd aan de
Rechtbank te Arnhem.
Het bepaalde in paragraaf 17.1 laat ons recht
onverlet om het geschil ter beslechting voor te
leggen aan de rechter die jurisdictie heeft volgens
de reguliere bevoegdheidsregels, of om het
geschil ter beslechting voor te leggen aan een
arbitragecollege overeenkomstig de bepalingen
van paragraaf 17.3. De koper gaat hiermee
akkoord.
Indien wij een geschil ter beslechting voorleggen
aan een arbitragecollege, wordt het geschil
overeenkomstig het Arbitragereglement van de
Internationale Kamer van Koophandel door
hetzij één hetzij drie arbiters beslecht, te
beslissen door ons, welke worden benoemd
overeenkomstig
het
voornoemde
Arbitragereglement. De plaats van arbitrage is
Arnhem, Nederland. De taal waarin de
arbitrageprocedure wordt gevoerd is het Engels
of het Nederlands, naar onze keuze.
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