ALGEMENE VOORWAARDEN
VAN: de besloten vennootschap Maxtras B.V.
gevestigd en kantoorhoudende te Wijchen, Nederland
Artikel 1 Definities
Verkoper
Koper
Overeenkomst

: MaXtras B.V., de gebruiker van de algemene voorwaarden;
: de wederpartij van verkoper, de afnemer, de opdrachtgever;
: de overeenkomst tussen verkoper en koper.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1
De algemene voorwaarden van verkoper zijn met uitsluiting van alle andere algemene voorwaarden van toepassing op de totstandkoming en de inhoud van de overeenkomsten die verkoper sluit,
alsmede op alle aanbiedingen ter zake van de totstandkoming van deze overeenkomsten. Aan verwijzingen naar algemene voorwaarden van de koper komt geen enkele betekenis toe.
2.2
Afwijken van deze algemene voorwaarden is alleen mogelijk op grond van schriftelijke toestemming van de verkoper in een specifiek geval.
2.3
De algemene voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen waarvan verkoper gebruik maakt of heeft gemaakt bij het sluiten en/of uitvoeren van een
overeenkomst.
2.4
Indien verkoper met koper meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden terzake alle volgende overeenkomsten steeds de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht of deze al dan niet
expliciet toepasselijk zijn verklaard.
2.5
De ongeldigheid van een of meer bedingen in deze algemene voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Blijkt een beding in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden
ongeldig, dan worden partijen geacht een geldig vervangend beding overeengekomen te zijn dat het ongeldig beding na strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert.
Artikel 3 Totstandkoming van overeenkomsten
3.1
Verkoper kan te allen tijde om welke reden dan ook het sluiten van een overeenkomst weigeren.
3.2
Alle door verkoper gedane aanbiedingen/offertes terzake van de totstandkoming van een overeenkomst zijn vrijblijvend en onder het voorbehoud “zolang de voorraad/ capaciteit strekt”, tenzij de
aanbiedingen/offertes een termijn voor aanvaarding respectievelijk geldigheid bevatten. Doet verkoper binnen een naar gelang de omstandigheden te bepalen redelijke termijn na aanvaarding door
de koper, een beroep op bedoeld voorbehoud dan wordt de beoogde overeenkomst geacht niet te zijn tot stand gekomen.
3.3
In geval van een niet vrijblijvende offerte bedraagt de offertetermijn 14 dagen vanaf de dag waarop de offerte is gedateerd, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders wordt vermeld.
3.4
Alle offertes, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend en dan pas bindend, wanneer verkoper de order schriftelijk heeft bevestigd.
Artikel 4 Opdrachtbevestiging
4.1
Verkoper bevestigt de overeenkomst door toezending aan de koper van de opdrachtbevestiging. Pas na ontvangst van de opdrachtbevestiging mag de koper er van uit gaan dat de overeenkomst
daadwerkelijk is gesloten.
4.2
Indien de Wet Koop op Afstand van toepassing is op de overeenkomst mag de koper binnen acht dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging verkoper door middel van een aangetekend
schrijven de verkoper berichten dat wordt afgezien van de overeenkomst.
Artikel 5 De overeenkomst
5.1
Verkoper is op grond van de overeenkomst verplicht de overeengekomen prestatie te verrichten.
5.2
De opdrachtbevestiging van verkoper wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij koper daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.
5.3
Voor transacties waarvoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame
binnen 14 werkdagen na factuurdatum.
5.4
Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een ander natuurlijke persoon en/of rechtspersoon een overeenkomst sluit, verklaart hij - door ondertekening van het contract - daartoe bevoegd
te zijn. Deze persoon is naast de natuurlijke persoon of rechtspersoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
5.5
Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting tot nakoming van een gedeelte tegen de geoffreerde prijs voor dat gedeelte binnen het geheel.
5.6
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft verkoper het recht bepaald werkzaamheden te laten verrichten door derden. Voor het inschakelen van derden voor
het uitvoeren van werkzaamheden heeft verkoper geen toestemming nodig van de koper. Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden.
5.7
Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen prestatie blijkt dat kleine afwijkingen noodzakelijk wenselijk of mogelijk zijn, kan verkoper zonder dat prijsaanpassing plaats vindt, de uitvoering
naar eigen inzicht wijzigen. Zulks is echter uitsluitend toegestaan indien de aldus gewijzigde werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken tenminste een vergelijkbare kwaliteit garanderen en
afwijkingen aan de koper worden medegedeeld.
5.8
De in lid 1 genoemde verplichting geldt niet:
a. indien verkoper de overeengekomen werkzaamheden niet kan verrichten door een oorzaak die voor rekening komt van de koper;
b. indien de koper de waarborgsom/tussentijdse betaling niet tijdig voldoet;
c. indien de koper ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
d. indien de koper op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al zijn verplichtingen welke hij uit welke hoofde dan ook jegens verkoper heeft;
5.9.
Verkoper is gerechtigd om het uitvoeren van de overeengekomen prestatie te staken indien de koper op welke wijze dan ook tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst. In de hierna nietlimitatief opgesomde gevallen schiet de koper in ieder geval tekort:
a. indien verkoper de overeengekomen werkzaamheden niet kan verrichten door een oorzaak die voor rekening komt van de koper;
b. indien verkoper de aan koper te leveren roerende zaken niet kan leveren door een oorzaak die voor rekening komt van koper;
c. indien de koper, ondanks een daartoe strekkend verzoek, niet tijdig een omzetgarantie afgeeft;
d. indien koper op enige andere wijze niet volledig voldoet aan al haar verplichtingen die hij uit welke hoofde dan ook jegens verkoper heeft;
Artikel 6 Waarborgsom en tussentijdse betaling
6.1
Verkoper kan te allen tijde van de koper verlangen dat deze onder verkoper deponeert of doet deponeren een waarborgsom ter hoogte van maximaal 30% van de overeengekomen prijs voor de
werkzaamheden of de te leveren roerende zaken. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd maar dienen uitsluitend tot zekerheid voor verkoper en gelden uitdrukkelijk niet
als reeds gerealiseerde omzet.
6.2
Verkoper kan telkens tussentijdse betaling verlangen van inmiddels verrichte werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken.
6.3
Verkoper mag zich verhalen op het ingevolge de voorgaande bepalingen gedeponeerde bedrag terzake van al datgene dat de koper uit welke hoofde dan ook aan verkoper verschuldigd is. Het
overschot dient door verkoper onverwijld na voltooiing van de werkzaamheden aan de koper te worden terugbetaald.
Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst
Wijziging van hetgeen volgens de opdrachtbevestiging is overeengekomen tussen partijen, is voor partijen alleen bindend indien die wijziging door partijen schriftelijk is overeengekomen in de vorm van een
aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging.
Artikel 8 Levering
8.1
Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis/bedrijf van koper. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door verkoper met koper is overeengekomen en op de factuur
of anderszins wordt aangegeven.
8.2
Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking
worden gesteld.
8.3
Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico
van koper. Indien koper niet binnen twee maanden afneemt, blijft koper de verkoopprijs verschuldigd en is verkoper gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen. Indien zulks niet lukt is verkoper
gerechtigd de zaken te vernietigen. De schade die verkoper bij doorverkoop of vernietiging lijdt komen voor rekening van koper.
8.4
Indien verkoper gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.
8.5
De opgave van levertijd geschiedt bij benadering. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient koper verkoper schriftelijk in gebreke te
stellen.
8.6
Verkoper is gerechtigd de goederen onder rembours te leveren.
8.7
Verkoper is gerechtigd, maar niet verplicht de gekochte zaken namens en voor rekening van koper te verzekeren.
Artikel 9 Aansprakelijkheid van verkoper
9.1
Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiende uit de uitvoering van de overeenkomst.
9.2
Indien verkoper desondanks aansprakelijk is voor enige schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal dat deel van het factuurbedrag dat gemoeid is met dat onderdeel van de uitvoering van
de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans maximaal tot het factuurbedrag, althans tot maximaal de totale opdrachtsom, althans tot het bedrag van de door de
assuradeur van verkoper te verstrekken uitkering.
9.3
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
9.4
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor aantasting van de zaak ten gevolge van ondeugdelijke opslag, bewerking, gebruik of onderhoud door koper of een derde.
9.5
Voor schade voortvloeiende uit een verkeerd gebruik van de zaak, niet conform de gebruiksaanwijzing of aanwijzing van verkoper, of anders dan waarvoor de zaak bestemd is, is verkoper nimmer
aansprakelijk.
9.6
Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is verkoper nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij verkoper bekende feiten en omstandigheden en in
onderling overleg, waarbij verkoper steeds de bedoeling van koper als leidraad en uitgangspunt neemt.
9.7
Koper vrijwaart verkoper voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke schade aan koper toerekenbaar is.
9.8
Koper dient vooraf zelf te onderzoeken of het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor zij het gekochte gaat gebruiken. Indien achteraf blijkt dat het gekochte niet geschikt is voor het doel, kan
koper verkoper niet aansprakelijk houden voor de daaruit voortvloeiende schaden.
9.9
De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn
ondergeschikten.
Artikel 10 Prijs
10.1
Tenzij anders vermeld zijn de prijzen van verkoper:
- gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
- exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
- in euro’s;
10.2
Voor orders met een factuurbedrag van minder dan € 450,00 zal de verkoper in verband met de hogere kosten aan de koper een vergoeding berekenen van € 15,00. Voor orders met een
factuurwaarde van minder dan € 450,00 die als één order kunnen worden geboekt en verzameld tot één levering, zodat de totale factuurwaarde meer dan € 450,00 bedraagt, blijft deze bepaling
buiten toepassing. Extra gemaakte kosten voor afwijkende zendingen of leveringen worden in meerdering gebracht. Prijzen van de door verkoper bevestigde orders zijn gebaseerd op de tijdens
bevestiging bestaande prijzen, zoals bijvoorbeeld koersen, vrachten, lonen.
10.3
Indien in de in het vorige lid van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van verkoper prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal prijsaanpassing in overleg
met de koper en met inachtneming van artikel ‘Wijziging van de overeenkomst’ geschieden.
Artikel 11 Transport/risico
11.1
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop de producten aan koper juridisch en/of feitelijk worden
geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht.
11.2
Indien verkoper voor transport of opslag van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt, geschiedt dit geheel voor rekening en risico van koper.
11.3
Wanneer koper aan verkoper geen nadere aanwijzingen heeft gegeven, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door verkoper als goed huisvader/koopman bepaald.
Tenzij anders overeengekomen, neemt koper alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
11.4
Eventuele specifieke wensen van koper inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 12 Betaling
12.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door verkoper aangewezen
bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op verkopers bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bezwaren tegen de
hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
12.1
Indien een factuur wordt verzonden is verkoper te allen tijde bevoegd een kredietbeperkingstoeslag van 2% van het factuurbedrag in rekening te brengen, welk vervalt indien de koper de factuur
binnen 30 dagen voldoet.
12.2
Indien de uitvoering van de overeenkomst zich over meer dan een maand uitstrekt is verkoper bevoegd de door haar verrichte werkzaamheden en/of geleverde roerende zaken maandelijks aan
koper te factureren.
12.3
Alle door koper verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door verkoper gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande
facturen.
12.4
Wanneer koper ten behoeve van de betaling van verkopers facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is koper gehouden het betrokken
factuurbedrag terstond op andere wijze aan verkoper te voldoen.
12.5
Ingeval koper:
a.
in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een
verzoek tot surséance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
b.
komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,
c.
enige uit kracht der Wet of van deze condities op hem rustende verplichting niet
nakomt,
d.
nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde
termijn te voldoen,
e.
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte
daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of
reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling
van zijn bedrijf, heeft verkoper door het enkel plaatsgrijpen van een der
opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij
enig bedrag verschuldigd door koper op grond van de door verkoper verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is
in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd verkopers recht op vergoeding van
kosten, schaden en interesten.
Artikel 13 Rente en kosten
13.1
Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de overeengekomen termijn, is koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1,5 % per maand of gedeelte daarvan, tenzij
de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het
moment van voldoening van het volledige bedrag.
13.2
Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van koper. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een
gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door koper
verschuldigde bedrag.
Artikel 14 Klachten en retourzending
14.1
Koper is verplicht de aan hem geleverde roerende zaken terstond na feitelijke aflevering door verkoper grondig te inspecteren en verkoper per aangetekende brief binnen 14 dagen na het tijdstip van
feitelijke levering van eventuele fouten, gebreken of andere klachten met betrekking tot de geleverde roerende zaken in kennis te stellen.
14.2
Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de afleveringsdatum, tenzij de aard van de goederen een kortere reclametermijn met zich
meebrengt.
14.3
Na het verstrijken van deze termijnen wordt koper geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames door verkoper niet meer in behandeling
genomen.
14.4
Koper dient verkoper op eerste verzoek in staat te stellen het verkochte te inspecteren op de juistheid van de klacht.
14.5
Indien de reclame door verkoper gegrond wordt bevonden, is hij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
14.6
Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken.
14.7
Roerende zaken kunnen door de koper alleen retour worden gezonden indien de verkoper zich met retourzending schriftelijk akkoord heeft verklaard.
Artikel 15 Garantie
15.1
Garantie geldt slechts indien deze schriftelijk overeengekomen is.
15.2
Deze garantie beperkt zich tot de zich voordoende fabrieksfouten en bestaat in beginsel uit vervanging van het geleverde. Buiten garantie vallen zaken die door koper of een derde zijn veranderd,
gewijzigd, verwerkt of bewerkt.
15.3
Op van derden betrokken onderdelen of bijvoegingen wordt door verkoper niet langer garantie verleend dan deze derdeleverancier aan verkoper verleent.
15.4
De garantie vervalt, indien door koper en/of door hem ingeschakelde derden, op oneigenlijk, onzorgvuldige c.q. ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.
15.5
Voldoet koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enige uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan is verkoper niet gehouden tot garantieverlening, zolang
die situatie voortduurt.
Artikel 16 Eigendomsvoorbehoud
16.1
Geleverde zaken blijven verkopers eigendom, tot het moment waarop al zijn krachtens overeenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden,
met inbegrip van rente en kosten, door koper zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van koper, of overlijden wanneer koper een natuurlijk
persoon is, is verkoper gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te
vorderen. Annulering en terugname laten verkopers recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van verkoper op koper direct en volledig opeisbaar zijn.
16.2
Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht verkoper zo snel mogelijk daarvan op
de hoogte te stellen.
16.3
Koper is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als eigendom van verkoper te bewaren en te verzekeren tegen nieuwwaarde tegen
alle gangbare risico’s. De door de verzekeraar uitgekeerde schadepenningen treden in de plaats van voormelde zaken en komen toe aan verkoper.
16.4
Verkoper is te allen tijde gerechtigd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken bij koper of zijn houders weg te (doen) halen, indien koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet correct
nakomt. Koper zal op eerste verzoek van verkoper in deze alle nodige medewerking en toegang verschaffen. Teruggenomen zaken zullen op basis van de dagwaarde worden gecrediteerd, onder
aftrek van de door verkoper gemaakte terugnamekosten.
Artikel 17 Opschorting en ontbinding
17.1
Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen;
er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk, niet tijdig, niet volledig of niet behoorlijk de verplichtingen uit de overeenkomst zal nakomen.
De opschorting is slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt of
indien koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra
zekerheid is gesteld vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;
17.2
Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven
van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de
overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
17.3
Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
17.4
Verkoper behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.
Artikel 18 Overmacht
18.1
Tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tussen partijen kan aan verkoper niet worden toegerekend, indien verkoper geen schuld heeft aan de tekortkoming en deze noch krachtens de
wet noch krachtens de verkeersopvatting voor zijn rekening komt. Verkoper is noch jegens de koper noch jegens derden aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, die wordt geleden als
gevolg van de niet toerekenbare tekortkoming van de verkoper of een door hem ingeschakelde derde.
18.2
Als overmacht van verkoper, die maakt dat een eventuele daardoor veroorzaakte tekortkoming verkoper niet kan worden toegerekend, zal gelden iedere voorzienbare of onvoorzienbare
omstandigheid die het uitvoeren van de overeenkomst door verkoper zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren van de overeenkomst onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt.
18.3
Van een niet toerekenbare tekortkoming in de zin van lid 1 van dit artikel is sprake in de volgende niet-limitatief, opgesomde gevallen: beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook,
brand, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, stakingen, onlusten, in beslagneming, natuurrampen, computerstoringen, stroomstoringen.
18.4
Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan verkoper gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de
overeenkomst, alsmede alles dat voor voornoemden als overmacht of als opschortende dan wel ontbindende voorwaarden geldt, alsmede wanprestatie van voornoemden.
18.5
In geval van overmacht heeft verkoper het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder rechterlijk tussenkomst en zonder dat koper uit dien
hoofde enig recht op schadevergoeding kan doen gelden.
18.6
Indien verkoper bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde
c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Artikel 19 Intellectueel eigendom
19.1
Indien op zaken als modellen, tekeningen, ontwerpen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens verkoper zijn vervaardigd, intellectuele of
industriële eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten verkoper onverminderd toe.
19.2
Koper garandeert verkoper te allen tijde dat het gebruik van door koper verstrekte gegevens of anderszins, verkoper niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van
derden. Verder vrijwaart koper verkoper volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens verkoper geldend zouden mogen maken uit hoofde van schending van
deze garantie.
Artikel 20 Toepasselijk recht en geschillen
20.1
Op de door verkoper gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
20.2
De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet
bevoegde rechter of aan een Raad voor Arbitrage.

