ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN PLASTICON THE NETHERLANDS

Artikel 1 Definities

5.1

De prijzen vermeld in de opdracht zijn exclusief omzetbelasting (BTW)
tenzij dit expliciet anders is aangegeven en omvatten alle kosten in
verband met de nakoming van de verplichtingen van Verkoper.

5.2

De prijzen zijn vast en bindend, tenzij de overeenkomst de omstandigheden vermeldt die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze
bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
PTN:

Plasticon The Netherlands

Koper:

PTN, lid van de Vereniging CompositesNL, dat met Verkoper
een overeenkomst aangaat.
Een derde die als bijvoorbeeld Verkoper, leverancier of

Verkoper:

opdrachtnemer een overeenkomst sluit met Koper.
Overeenkomst: Iedere rechtsbetrekking waarop deze algemene inkoopvoorwaarden ingevolge artikel 2 van toepassing kunnen zijn.
Schriftelijk:

Brief of e-mail

6.1
6.2

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, aanbiedingen en
offertes en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen de leden van
de Vereniging CompositesNL als (aspirant) Koper (hierna te noemen:
“Koper”), en derden (hierna te noemen: “Verkoper”), als Verkoper,
leverancier of opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. De inkoopvoorwaarden zijn zowel van toepassing op koopovereenkomsten van
zaken, als op overeenkomsten betreffende de afname van diensten.
2.2

Artikel 6 Levering

uitgeladen en Koper heeft getekend voor ontvangst. De eigendom gaat
over op het moment van aflevering dan wel betaling door de Koper,
waarbij het eerste van voormelde gebeurtenissen bepalend is.
6.3

3.2

Totdat Koper de opdrachtbevestiging geretourneerd heeft gekregen, dan
wel totdat de Verkoper met de levering is aangevangen, staat het de
Koper vrij om van de overeenkomst af te zien, zonder dat daartegenover
ook maar enig recht op schadevergoeding van de Verkoper ontstaat.

3.3

De Verkoper wordt geacht met de toepasselijkheid van de inkoopvoorwaarden akkoord te zijn, indien hij met de levering is aangevangen
zonder retournering van de getekende opdrachtbevestiging.

Artikel 4 Wijzigingen en aanvullingen
4.1 Koper is te allen tijde bevoegd in overleg met Verkoper de omvang en/of
de hoedanigheid van de te leveren zaken te wijzigen. Indien een wijziging
naar het oordeel van Verkoper gevolgen heeft voor de overeengekomen
vaste prijs en/of het tijdstip van levering, is hij verplicht, alvorens aan de
wijziging gevolg te geven, Koper hieromtrent zo spoedig mogelijk, uiterlijk
binnen 5 werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging,
schriftelijk te informeren. Indien deze gevolgen voor de prijs en/of
levertijd naar het oordeel van Koper onredelijk zijn, zullen partijen
hierover in overleg treden.
4.2

Wijzigingen in de overeenkomst en aanvullende afspraken gelden alleen
als deze door Koper schriftelijk zijn bevestigd.

4.3

Indien één of meer bepalingen in deze inkoopvoorwaarden geheel of
gedeeltelijk nietig zijn of worden vernietigd, dan blijven de overige
artikelen onverminderd van kracht. Koper en Verkoper treden alsdan in
overleg om een oplossing te vinden in de geest van deze inkoopvoorwaarden.

Artikel 5 Prijzen
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Behalve in het geval dat uitdrukkelijk is overeengekomen dat Koper zelf
zorg draagt voor het transport en de daarbij behorende verzekeringen,
dient Verkoper altijd zorg te dragen voor een adequate verzekering van de
te leveren zaken, totdat de levering is voltooid.

6.4

Afwijkingen van deze inkoopvoorwaarden daaronder begrepen de gehele
of gedeeltelijke toepasselijkheid van algemene (leverings-)voorwaarden
van Verkoper, zijn slechts van toepassing indien Koper daar uitdrukkelijk
schriftelijk mee heeft ingestemd en zulks uitsluitend voor wat betreft de
desbetreffende overeenkomst.

Artikel 3 Overeenkomst en totstandkoming daarvan
3.1 De door de Verkoper uitgebrachte offerte geldt als een bindend aanbod
jegens de Koper. De Koper zendt aan de Verkoper een opdrachtbevestiging. De overeenkomst komt tot stand na ontvangst door de Koper
van een door de Verkoper getekend exemplaar van de opdrachtbevestiging.

Levering geschiedt franco huis Koper, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Het risico van de geleverde zaken gaat pas over nadat deze bij Koper zijn

Indien het niet mogelijk is om de geleverde zaken bij aflevering te
controleren, dan zal dit bij ontvangst worden aangetekend op de
vrachtbrief. In dat geval gaat het risico van de geleverde zaken pas over
op Koper nadat Koper de geleverde zaken heeft controleren, waarbij na
verstrijken van 5 werkdagen geacht wordt de controle te zijn uitgevoerd
tenzij de Koper verlenging van die termijn met maximaal 5 werkdagen
schriftelijk aan de Verkoper heeft bericht.

Artikel 7 Emballage
7.1 Indien zaken verpakt worden geleverd draagt Verkoper zorg voor goede
en deugdelijke emballage, welke in overeenstemming is met (overheids)
eisen van milieu en veiligheid en welke een goede en veilige opslag en
lossing mogelijk maakt. De emballage dient zodanig te zijn dat deze geheel
leeg kan worden gemaakt en dat daarin geen restanten achterblijven.
Verkoper moet Koper instrueren hoe de verpakking wordt geleegd.
Verkoper neemt de emballage terug, tenzij anders overeengekomen. De
retourzending van de emballage geschiedt voor rekening en risico van de
Verkoper.
Artikel 8 Overschrijding levertijd
8.1 De opgegeven levertijd geldt als een fatale termijn. Indien de levertijd niet
gehaald wordt dient de Verkoper hiervan de Koper direct op de hoogte te
stellen. Ongeacht deze mededeling is Verkoper in verzuim en is zonder
ingebrekestelling, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden
onverminderd zijn recht op schadevergoeding.
8.2

Daarnaast is Koper bij overschrijding van de levertijd echter gerechtigd de
overeenkomst, voor zover die nog niet is uitgevoerd, zonder dat enige
ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter is vereist door middel van
een schriftelijke kennisgeving te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

8.3

Bij een toerekenbare tekortkoming van de Verkoper overeenkomstig
artikel 74 e.v. Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek wordt deze schriftelijk
in gebreke gesteld. Indien er binnen vijf dagen na dagtekening geen
herstel van het gebrek heeft plaats gevonden is Verkoper in verzuim. Het
in lid 4 genoemde boetebeding treedt dan onmiddellijk in werking.

8.4

Onverminderd het recht op schadevergoeding en de overige wettelijke
rechten voortvloeiend uit een toerekenbare tekortkoming, is Koper
gerechtigd tot het innen van een onmiddellijk opeisbare boete een boete
verschuldigd van 2,5% van de koopprijs per week, waarbij het verstrijken
van de eerste dag geldt als de eerste week verzuim, tot een maximum van
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8.5

10% van de koopprijs. Koper is gerechtigd deze boete met de koopprijs te
verrekenen.

zover dat gezien de aard van het geleverde mogelijk is, kosteloos
repareren.

In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming van de Verkoper
worden de verplichtingen van beide partijen voor maximaal 2 weken
opgeschort. Verkoper zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5
werkdagen na het intreden van de niet-toerekenbare tekortkoming,
onder overlegging van de nodige bewijsstukken, de Koper schriftelijk van
een dergelijk beroep in kennis stellen. Verkoper geeft schriftelijk aan
Koper aan hoe en binnen welke termijn hij de niet-toerekenbare
tekortkoming oplost. Indien deze oplossing naar het oordeel van Koper
onredelijk is, zullen partijen hierover in overleg treden. Indien na het
overleg geen overeenstemming bereikt wordt is de Koper gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden. Na ontbinding zijn partijen jegens elkaar
geen schadevergoeding verschuldigd.

10.5 Indien de overeenkomst zaken betreft die duurzaam worden geacht te
zijn, zoals machines en aanverwante zaken dan wel matrijzen is de
garantie voor constructie of ontwerpfouten, alsmede voor gebruikte
materialen niet in tijd beperkt.

Artikel 9 Aanvaarding en melding van gebreken
9.1 Indien het geleverde naar het oordeel van Koper niet in overeenstemming
is met de overeenkomst is Koper gerechtigd het geleverde binnen dertig
dagen na levering voor rekening en risico van de Verkoper te retourneren
waarbij Koper naar keuze aanspraak kan maken op vervanging dan wel
creditering van de koopprijs.

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die door de Koper wordt
geleden, ten gevolge van een gebrek in de geleverde zaak en/of het
gebruik van de geleverde zaak en/of ten gevolge van een aan de Verkoper
toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
11.2 Verkoper vrijwaart Koper tegen aanspraken van derden, voor alle schade
die door Koper direct of indirect (waaronder uitdrukkelijk mede begrepen
omzet- en/of winstderving, bedrijfsschade en andere gevolgschade) wordt
geleden, veroorzaakt door de door Verkoper geleverde zaken, daaronder
mede begrepen de productaansprakelijkheid, ook wanneer de geleverde
zaken zijn verwerkt, alsmede wanneer de schade is veroorzaakt door
gebrekkige producten die zijn vervaardigd met behulp van of uit de door
Verkoper geleverde zaken en het gebrek door de door Verkoper geleverde
zaken is veroorzaakt.

9.2

Indien zich in het geleverde na de termijn van dertig dagen enig gebrek
voordoet moet de Koper dit per omgaande na ontdekking, bij
aangetekend schrijven, per e-mail of per fax, aan Verkoper melden.

11.3 Onder Verkoper wordt in dit artikel mede begrepen, zijn personeel of
degenen die door de Verkoper bij de uitvoering van de overeenkomst zijn
ingeschakeld.

9.3

Verkoper zal na ontvangst van de melding bedoeld in lid 2 van dit artikel,
per omgaande de zaken vervangen, dan wel herstellen indien de aard van
het geleverde dat toestaat en Koper hiermee instemt.

9.4

Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Verkoper.

9.5

Indien Verkoper niet binnen 48 uur na melding van een klacht de zaken
heeft vervangen of gerepareerd, is Koper bevoegd de zaken voor rekening
van Verkoper door derden te laten herstellen.

11.4 Indien het resultaat van de verrichte werkzaamheden tijdens of na de
uitvoering van de overeenkomst niet blijkt te voldoen aan hetgeen is
overeengekomen, dan is de Verkoper verplicht op zijn kosten binnen een
redelijke termijn al hetgeen te doen om alsnog het overeengekomen
resultaat te bereiken.

9.6

De betalingsverplichting wordt opgeschort totdat Verkoper aan zijn
verplichtingen heeft voldaan. Koper heeft het recht alle kosten hieruit
voortvloeiend, inbegrepen de kosten van het overeenkomstig lid 5 door
derden doen uitvoeren van reparaties, te verrekenen met de koopprijs
dan wel met enige andere vordering die Verkoper op Koper mocht
hebben.

Artikel 10 Garantie
10.1 De Verkoper garandeert dat de geleverde zaken van goede kwaliteit zijn
en dat de geleverde zaken geen ontwerp-, constructie- of fabricage fouten
(zulks in de breedste zins des woords) bevatten en garandeert de kwaliteit
en juistheid van de gebruikte materialen.
10.2 De Verkoper garandeert dat de leverantie in overeenstemming is met de
eisen zoals genoemd in de specificaties, tekeningen, berekeningen dan
wel in andere door de Koper overlegde stukken. Indien de Koper geen
specificaties heeft verstrekt en de Koper heeft opgegeven waarvoor de
geleverde zaken zijn bedoeld garandeert de Verkoper dat de geleverde
zaken geschikt zijn voor het door de Koper opgegeven doel.
10.3 De Verkoper garandeert dat de geleverde zaken voldoen aan de in
Nederland geldende wettelijke eisen en overheidsvoorschriften, dan wel
de wettelijke eisen en overheidsvoorschriften van andere landen voor
zover de noodzaak daarvan voorafgaand aan de levering schriftelijk aan de
Verkoper is gemeld.
10.4 Indien de geleverde zaken naar het oordeel van Koper niet
overeenkomstig het gegarandeerde zijn en deze Verkoper daarvan
schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, zal Verkoper naar keuze van de
Koper de geleverde zaken ofwel kosteloos vervangen, ofwel deze, voor
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11.5 Indien de Verkoper zijn verplichting(en) niet, niet tijdig of niet behoorlijk
nakomt, is de Verkoper van rechtswege in verzuim en heeft de Koper het
recht om voor rekening en risico van de Verkoper al hetgeen te (laten)
doen om alsnog het overeengekomen resultaat te bereiken. Koper heeft
ditzelfde recht als gezien zijn belangen redelijkerwijs niet van hem
verlangd kan worden af te wachten of de Verkoper alsnog in staat is al
hetgeen te (laten) doen teneinde zijn verplichtingen na te komen.
Artikel 12 Wijzigen van geleverde zaken, deelleveringen
12.1 Het is Verkoper niet toegestaan gewijzigde zaken te leveren, dan wel
zaken te leveren die afwijken voor wat betreft de overeengekomen of
opgegeven specificaties of eigenschappen, dan wel leveringen te doen die
afwijken voor wat betreft gewicht of hoeveelheid, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de Koper.
12.2 Het is Verkoper alleen toegestaan deelleveringen te doen na voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper. Indien het uitvoeren van
deelleveringen is overeengekomen, wordt voor de toepassing van deze
algemene inkoopvoorwaarden onder levering mede een deellevering
verstaan. De deelleveringen worden evenwel als één geheel gefactureerd.
Artikel 13 Handleidingen, certificaten e.d.
13.1 Bij matrijzen worden door Verkoper tekeningen, handleidingen en
stuklijsten meegeleverd.
13.2 Grondstoffen dienen geleverd te worden met een certificaat. Per product
dient een certificaat te worden overhandigd. Het certificaat moet zijn
afgegeven door de fabrikant en dient gegevens betreffende de eigenschappen van het product te bevatten. Uitdrukkelijk dient het certificaat
tevens gegevens over de eigenschappen van het product op het gebied
van veiligheid, gezondheid en milieu te bevatten, alsmede de voor-
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schriften en aanwijzingen over de behandeling en gebruik van het product
in het kader daarvan.
13.3 Overige producten dienen voorzien te zijn van productdocumentatie.
Artikel 14 Betaling
14.1 Betaling geschiedt niet eerder dan nadat 30 dagen na ontvangst van
originele en juist opgestelde factuur zijn verstreken, tenzij voorafgaand
aan de levering schriftelijk anders is overeengekomen.
14.2 Betaling door Koper impliceert in geen enkel opzicht afstand van enig
recht ingevolge de overeenkomst, deze voorwaarden of de wet. Betaling
kan niet worden opgevat als enige erkenning door Koper van de
deugdelijkheid van de geleverde zaken en ontslaat de Verkoper niet van
enige aansprakelijkheid terzake
Artikel 15 Intellectuele eigendom
15.1 Tekeningen, (driedimensionale-) modellen, mallen, stempels, vormen,
matrijzen, CAE/CAD modellen en overige computerprogramma's alsmede
alle overige geschriften die door de Koper zijn geleverd [klopt dit?], of die
in opdracht van de Koper door Verkoper, dan wel door derden zijn
gemaakt en die betrekking hebben op de overeenkomst zijn en blijven
zowel materieel als intellectueel eigendom van de Koper.
15.2 Verkoper dient de in lid 1 genoemde zaken na het beëindigen van de
overeenkomst, dan wel op eerste verzoek daartoe van Koper, per
omgaande aan Koper te doen toekomen. Het is Verkoper niet toegestaan
de in lid 1 genoemde zaken te vermenigvuldigen of te doen
vermenigvuldigen, aan derden ter beschikking te stellen of voor zichzelf
dan wel voor derden te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van Koper.
15.3 Verkoper garandeert dat de geleverde zaken geen inbreuk maken op enig
recht van intellectuele eigendom van derden. Verkoper vrijwaart Koper
tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
15.4 Het bepaalde in lid 3 geldt niet voor door Koper zelf aangeleverde zaken.
Artikel 16 Geheimhouding en publiciteit
16.1 Verkoper betracht een volledige geheimhouding over alle gegevens en
knowhow welke hem bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis
zijn gesteld, dan wel zijn gekomen, alsmede al hetgeen hem bij de
uitvoering van de overeenkomst omtrent producten alsmede omtrent de
bedrijfsvoering van Koper in het algemeen ter kennis is gekomen,
uitgezonderd de situatie dat Verkoper op grond van een wettelijke
verplichting gehouden is aan derden gegevens te verstrekken.
16.2 Verkoper legt werknemers alsmede ingeschakelde derden eenzelfde
geheimhoudingsplicht op.
16.3 Het is Verkoper en door haar ingeschakelde derden zonder de
uitdrukkelijke toestemming van Koper niet toegestaan om naar door
Koper verleende opdrachten te verwijzen in publicaties of advertenties,
alsmede om anderszins haar de onderhavige opdracht te verwijzen,
waaronder mede wordt verstaan het tentoonstellen van te leveren
zaken.
16.4 De verplichting van Verkoper tot geheimhouding geldt niet ten aanzien
van gegevens en informatie welke algemeen bekend zijn of welke voor het
publiek vrij toegankelijk of vrij verkrijgbaar zijn.
Artikel 17 Ontbinding
17.1 Indien Verkoper op enigerlei wijze tekort schiet in de uitvoering van de
overeenkomst, is Koper, ongeacht hetgeen elders in deze
inkoopvoorwaarden is vermeld, gerechtigd om de overeenkomst zonder
enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk,
te ontbinden, door middel van een aangetekend schrijven, houdende de
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gronden voor de ontbinding, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige
schadevergoeding aan Verkoper. Koper is daarentegen wel gerechtigd alle
schade geleden door de tekortkoming van Verkoper te vorderen.
17.2 Ook bij faillissement of surséance van betaling of een verzoek van de
Verkoper, natuurlijke persoon, door de rechtbank wordt ingewilligd tot
het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling dan wel door
beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest, de
Verkoper met een derde fuseert of door een derde wordt overgenomen,
de rechtsvorm van Verkoper wordt gewijzigd, als er een wezenlijke
verandering komt in de activiteiten van Verkoper dan wel wanneer Koper
goede gronden heeft dat Verkoper niet in staat is om de overeenkomst na
te komen is Koper gerechtigd de overeenkomst op de wijze als
omschreven in lid 1 van dit artikel te ontbinden.
17.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 18 Verwerking persoonsgegevens
18.1 De Verkoper draagt er, indien van toepassing, als ‘verwerker’, dan wel als
‘verantwoordelijke’, zorg voor dat persoonsgegevens van Koper, conform
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op een
behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt worden. Gebruik van deze
gegevens is uitsluitend toegestaan voor het leveren van de prestatie.
Persoonsgegevens mogen door of namens de Verkoper niet langer
bewaard worden dan noodzakelijk voor de uitvoering van de prestatie.
18.2 De Koper heeft te allen tijde het recht op inzage, wijziging of verwijdering
van zijn persoonsgegevens overeenkomstige de geldende wettelijke
regelingen. Hiervoor kan de Koper contact opnemen met de Verkoper.
18.3 De Verkoper zal technische en organisatorische maatregelen treffen om
persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking of gebruik.
18.4 De Verkoper zal de Koper zo spoedig mogelijk informeren in geval van een
inbreuk (datalek) of als er sprake is van andere omstandigheden die
persoonsgegevens van de Afnemer betreffen.
Artikel 19 Overmacht
19.1 Indien de Koper door overmacht is verhinderd enige verplichting jegens
de Verkoper na te komen, is de Koper gerechtigd om de nakoming van
haar verplichtingen op te schorten totdat de overmacht zal zijn geëindigd,
dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
19.2 Als ‘overmacht’ wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of
gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, en
ongeacht of deze al dan niet te verwachten of voorzienbaar was, die de
correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van de Koper
tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of zeer bezwaarlijk of
onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of
gebeurtenis de Koper redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel
of ten dele buiten toedoen van de Koper optreedt of buiten de
invloedssfeer van de Koper ligt.
Artikel 20 Zekerheidstelling
20.1 Op verzoek van de Koper is de Verkoper gehouden, alvorens de haar
opgedragen werkzaamheden te beginnen dan wel voort te zetten,
voldoende zekerheid te stellen voor de nakoming van haar verplichtingen
uit de met de Koper gesloten overeenkomst.
20.2 Indien de door de Koper verlangde zekerheid niet, of naar het oordeel van
de Koper niet op voldoende wijze, wordt aangetoond, is de Koper
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen of te
ontbinden, onverminderd het recht van de Koper tot het vorderen van
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schadevergoeding en onverminderd het recht van de Koper tot
terugbetaling door de Verkoper van hetgeen door of namens de Koper in
verband met de uitvoering van de overeenkomst reeds is betaald.
Artikel 21 Voortdurende verplichtingen
21.1 Voortdurende verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na
afloop van de overeenkomst voort te duren, behouden hun werking. Tot
deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van
intellectuele eigendomsrechten, geheimhouding, aansprakelijkheid,
garanties, domiciliekeuze en toepasselijk recht.
Artikel 22 Nietigheid / Toepasselijk recht
22.1 In het geval één of meerdere bepalingen van de inkoopvoorwaarden door
de bevoegde rechter nietig, onuitvoerbaar of anderszins niet-verbindend
worden geacht, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.
Bij nodige uitleg van de bepalingen van de voorwaarden en de tussen
partijen bestaande overeenkomst geldt altijd de voor de Koper meest
gunstige uitleg.
22.2 Op elke overeenkomst tussen Koper en Verkoper is Nederlands recht,
inclusief afdeling 6.5.3 van het Burgerlijk wetboek, van toepassing. De
bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing evenmin
als enige toekomstige internationale wetgeving.
Artikel 23 Forumkeuze
23.1 Geschillen tussen de Koper en de Verkoper, waaronder mede begrepen
die welke slechts door één partij als zodanig worden beschouwd, welke
voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze
algemene inkoopvoorwaarden van toepassing zijn of de uitvoering
daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, worden bij
uitsluiting voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar de
Koper is gevestigd, met dien verstande dat Koper het recht behoudt als
eiser haar vorderingen in te stellen voor de bevoegde rechter van de
woon- of vestigingsplaats van de Verkoper, en voorts met dien verstande
dat indien een bepaalde rechter dwingendrechtelijk als competente
rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus
aangewezen rechter als rechter van eerste instantie, een en ander
onverminderd het recht van de Koper om beslag te leggen en andere
voorlopige maatregelen te nemen of te doen nemen en/of in kort geding
op te treden op die plaats(en) en voor die rechterlijke instantie(s) waar dit
de Koper wenselijk voorkomt.
Artikel 24 Deponering en ingang geldigheid
24.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den
Haag en ingeschreven onder nummer 27179488 en zijn geldig met ingang
2019.
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