Leverings- en
betalingsvoorwaarden

De Leverings-en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle door Dintra Transmissies VOF (hierna te noemen "de Leverancier") geleverde goederen en
diensten.
Artikel 1 Definities
1.1 "de Voorwaarden": de Standaard Leverings-en betalingsvoorwaarden en alle andere speciale voorwaarden zoals omschreven in de Prijsopgave.
1.2 "de Overeenkomst": de Prijsopgave, Order, Orderbevestiging inclusief de Voorwaarden.
1.3 "de Goederen": de Goederen, diensten en materialen welke zijn opgenomen in de Overeenkomst.
1.4 "de Order": de schriftelijke bestelling voor de levering van goederen geplaatst door de Inkoper bij de Leverancier.
1.5 "de Orderbevestiging": de schriftelijke bevestiging waarin de Leverancier de bestelling goedkeurt en bevestigt.
1.6 "de Prijsopgave": de door de Leverancier verstrekte schriftelijke prijsopgave van de aanbieding.
1.7 "de Inkoper": slechts de persoon genoemd in de Prijsopgave wordt erkend.
Artikel 2 Aanbod en aanvaarding
2.1 Alle prijsopgaven en bestellingen zijn onderhevig aan de Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden doen alle andere voorwaarden,
condities en garanties die de Inkoper naderhand aanwendt te niet.
2.2 Afwijkingen of aanvullingen op de Algemene Leveringsvoorwaarden zijn niet bindend voor de Leverancier tenzij nadrukkelijk schriftelijk goedgekeurd
door de directie van Dintra Transmissies VOF.
2.3 De Prijsopgave maakt geen deel uit van een aanbieding, de Prijsopgave dient slechts beschouwd te worden als een prijs, een omschrijving, een
raming, een specificatie, een prestatie/waardering, een voorstel, een tekening en opsomming van bijzonderheden in gewicht en afmeting en overige
informatie ter beoordeling aangeboden door de Leverancier (in de Prijsopgave, catalogus, prijslijst of advertentie) en moet slechts beschouwd worden
als benadering (met uitzondering van waar nadrukkelijk schriftelijk vermeld als exact) en is alleen bedoeld als algemeen beeld van de goederen en/of
diensten.
2.4 De Prijsopgave blijft voor een maximale periode van 90 dagen na datering geldig en kan binnen deze periode zowel mondeling als schriftelijk door de
Leverancier worden ingetrokken.
2.5 Indien de Leverancier of een van zijn medewerkers of agenten wijzigingen meldt aan de Inkoper waaruit andere informatie blijkt dan opgenomen in de
Prijsopgave of de Orderbevestiging, dient de Inkoper deze wijzigingen toe te voegen aan de Orderbevestiging. De Leverancier behoudt zich het recht
voor deze aanvullende punten te bevestigen, af te wijzen, aan te passen of een nieuwe Prijsopgave uit te brengen.
2.6 Typ- of schrijffouten of andere fouten of nalatigheden in de verkoopdocumentatie, prijsopgaven, prijslijsten, orderbevestigingen, facturen of andere
documenten verstrekt door de Leverancier vallen niet onder de aansprakelijkheid van de Leverancier.
2.7 De Leverancier behoudt zich het recht voor zich terug te trekken uit de onderhandelingen of anderszins tot het moment dat de Leverancier de
Orderbevestiging heeft verstrekt.
2.8 Elk advies of aanbeveling verstrekt door de Leverancier of een van haar werknemers of agenten aan de Inkoper of een van haar werknemers of
agenten met betrekking tot de opslag, de toepassing of het gebruik van de goederen die niet schriftelijk is bevestigd door de Leverancier, wordt
uitgevoerd of behandeld geheel op eigen risico van de Inkoper. De Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig advies of aanbeveling
dat niet is bevestigd.
Artikel 3 Bestellingen en details
3.1 De door Inkoper geplaatste bestellingen kunnen eerst dan als geaccepteerd worden aangemerkt nadat de Leverancier of een van zijn medewerkers of
agenten deze bevestigd heeft per schriftelijke Orderbevestiging.
3.2 De inkoper is verantwoordelijk voor de inhoud van de Order en voor het verstrekken van correcte informatie waarmee de Leverancier de Order kan
uitvoeren. Nalatigheid geeft de Leverancier het recht de Inkoper een aanvullend tarief te berekenen in verband met ontstane vertraging, of de
Overeenkomst per direct te beëindigen.
3.3 De door de Leverancier goedgekeurde bestellingen kunnen door de Inkoper niet geannuleerd worden, behalve met schriftelijke toestemming van de
Leverancier en onder voorwaarde dat de Inkoper de Leverancier volledig schadeloos stelt voor alle schade (waaronder winstderving), kosten (met
inbegrip van de kosten van alle arbeid en gebruikte materialen), schade, kosten en uitgaven door de Leverancier, als gevolg van de annulering.
Artikel 4 Prijs
4.1 De prijs voor elke levering van goederen is conform de Leverancier’s huidige catalogusprijs en is conform het moment van levering tenzij uitdrukkelijk
anders vermeld in de orderbevestiging. Totdat een Order bindend is zijn alle specificaties en prijzen onderhevig aan verandering zonder voorafgaande
kennisgeving.
4.2 Alle Prijsopgaven zijn exclusief belasting over de toegevoegde waarde, soortgelijke belastingen, heffingen of rechten, die de Inkoper tevens
verschuldigd is te betalen aan de Leverancier.
4.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor, door middel van een kennisgeving aan de Inkoper, te allen tijde vóór de levering de prijs van de Goederen
te verhogen of een verhoging van de kosten bij de uitvoering van het contract als gevolg van een andere factor die buiten de macht van het bedrijf valt
(zoals, zonder beperking, een stijging van de kosten van arbeid, grondstoffen, overheadkosten of valuta), elke verandering in leveringsdata,
hoeveelheden of specificaties van de goederen die als gevolg van eventuele fouten of weglatingen of wijzigingen welke nodig worden geacht door de
Inkoper, of een vertraging of wijziging in de Overeenkomst die niet te wijten is aan de Leverancier.
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4.4

De prijs omvat verpakking, verzekering, levering en transportkosten. Als vervangende onderdelen nodig zijn uit hoofde van artikel 10, levert de
Leverancier de onderdelen aan de oorspronkelijke bestemming. De kosten van de montage van de onderdelen en de eventuele extra vrachtkosten zijn
voor de uitsluitende verantwoordelijkheid van de Inkoper.

Artikel 5 Betalingscondities
5.1 Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, heeft de Leverancier op enig moment tijdens of na de levering van de Goederen het recht de Goederen
aan de Inkoper in rekening te brengen, tenzij de Goederen moeten worden afgehaald door de Inkoper of de Inkoper ten onrechte er niet in slaagt de
Goederen af te halen, in welk geval de Leverancier het recht heeft om de factuur op elk moment nadat de Inkoper is medegedeeld dat de Goederen
klaar zijn voor afname of de Leverancier de levering van de Goederen heeft aangeboden.
5.2 Tenzij anders is overeengekomen in de Prijsopgave bedraagt de betalingstermijn 30 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Cheques en wissels
worden beschouwd als betaling pas nadat zij zijn geïnd of vereffend. Factuurkosten komen voor rekening van de Inkoper.
5.3 Het tijdstip van betaling van de factuur is vastgelegd in de Overeenkomst.
5.4 Wanneer Goederen in delen worden geleverd kan de Leverancier elk gedeelte afzonderlijk factureren en de Inkoper dient deze facturen te betalen in
overeenstemming met de Leveringsvoorwaarden.
5.5 De Inkoper kan geen recht van verrekening ontlenen ten aanzien van eventuele aanspraken tegen de Leverancier, tenzij en totdat dergelijke claims
volledig en schriftelijk zijn bevestigd door de Leverancier. De Inkoper kan uit hoofde van de Overeenkomst geen recht ontlenen aan, de gehele of een
deel van de som van de factuur waarvan de betalingstermijn verstreken is, de betaling achterwege te laten.
5.6 Indien de Inkoper in gebreke blijft van enige betaling op de vervaldag, zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten of rechtsmiddelen die ter
beschikking van de Leverancier staan, heeft de Leverancier recht:
5.7 de Overeenkomst op te zeggen, voor zover Goederen moeten worden geleverd of diensten verricht moeten worden, of elke nieuwe aflevering van
Goederen of het verrichten van een dienst op te schorten, en
5.8 ten laste van de Inkoper rente over te late betalingen vanaf de factuurdatum in rekening te brengen tegen een tarief gelijk aan de wisselkoers geldig op
de factuurdatum zoals voorgeschreven door het Ministerie van Financiën van Nederland in het jaar dat te late betaling plaatsvindt.
5.9 De Inkoper gaat ermee akkoord dat letters of credit met een latere vervaldatum onmiddellijk opeisbaar zijn op verzoek van de Leverancier.
5.10 De Inkoper vrijwaart de Leverancier volledig en daadwerkelijk van de totale kosten voor de Leverancier die voortvloeien uit schending door de Inkoper
of schending van de Leveringsvoorwaarden. Deze kosten omvatten (zonder beperking) (1) alle uitgaven van de Leverancier ter verwerving en productie
van de Goederen (2) alle gerechtskosten (3) alle bedragen verschuldigd aan zakelijke adviseurs van de Leverancier (betaald op basis van
schadeloosstelling), kosten bij de afwikkeling van claims tegen de Inkoper voor de schending of overtreding van de Leveringsvoorwaarden en voor de
handhaving van alle beslissingen en/of Order(s) (4) verzekeringskosten van de Leverancier en/of invordering van schulden van agenten, in elk geval
inclusief de door de Leverancier voorziene verschuldigde bedragen die eventueel na betaling van alle bedragen van de Inkoper zich voordoen.
Artikel 6 Levering
6.1 Onder levering wordt verstaan de levering van de Goederen aan een vervoerder aangewezen door de Inkoper. Bij gebrek aan specifieke instructies,
benoemt de Leverancier een vervoerder.
6.2 Niet levering van de Goederen moet binnen 10 dagen na de factuurdatum worden gemeld aan de Leverancier. Indien de Inkoper dit achterwege laat
wordt de Inkoper uitgesloten van enig recht of rechtsmiddelen tegen de Leverancier. Als de Leverancier de Goederen niet levert om een andere reden
dan een oorzaak buiten de redelijke macht van de Leverancier of door een aan de Inkoper te wijten falen, wordt de aansprakelijkheid van de
Leverancier ten opzichte van de Inkoper beperkt tot (eventuele) kosten in de vorm van een hogere prijs van soortgelijke goederen (in de goedkoopst
beschikbare markt) ter vervanging van de Goederen.
6.3 Indien de Inkoper de levering van de Goederen niet aanvaardt op een door de Leverancier bepaald moment betekent dit dat de Inkoper de levering op
die datum geweigerd heeft.
6.4 Indien de Inkoper faalt of weigert de Goederen af te nemen op de vervaldag of de Leverancier niet voorziet van goede instructies voor de bezorging op
het aangegeven tijdstip dan is hij aansprakelijk jegens de Leverancier voor enig verlies of kosten die voortvloeien uit een dergelijk verzuim of weigering,
en voor een redelijke vergoeding aan de Leverancier voor de verzorging, opslag en verzekering van de goederen tot feitelijke levering. De Leverancier
kan tevens de goederen verkopen tegen de best te verkrijgen prijs en (na aftrek van alle redelijke opslag- en verkoopkosten) de Inkoper belasten met
de overschrijding van de in de Overeenkomst opgenomen prijs of eventuele tekorten op de in de Overeenkomst genoemde prijs. Deze bepaling is in
aanvulling op, en niet ter vervanging van een andere betaling of schade, waarvoor de Inkoper aansprakelijk kan worden gesteld inzake zijn falen in het
niet in ontvangst nemen op het juiste moment.
6.5 Informatie over leveringen van de Goederen zijn slechts bij benadering en de Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de verzending of
levering of verlies of schade daardoor ontstaan. Vermelding van tijdstip van levering in de Overeenkomst is niet bindend, de Inkoper is niet gerechtigd
de Overeenkomst te annuleren, de levering van de Goederen te weigeren of betaling achterwege te laten om redenen van enige vertraging, ongeacht
de oorzaak.
6.6 De Leverancier houdt zich het recht voor om de goederen te leveren in gedeelten en elk van deze deellevering betreft een Overeenkomst. Niet leveren
van een of meer deelleveringen door de Leverancier geeft de Inkoper geen recht de Overeenkomst te behandelen als een opgesplitst geheel.
6.7 Levering in deelleveringen vormen geen contractbreuk door de Leverancier.
Artikel 7 Risico
7.1 Het risico van schade aan of verlies van de Goederen gaat over op de Inkoper wanneer de Goederen worden geleverd aan de vervoerder in
overeenstemming met de inhoud van Artikel 6.1.
7.2 De Goederen worden geacht te zijn geleverd compleet en in goede staat, tenzij de Inkoper de Leverancier en de vervoerder schriftelijk binnen 10 dagen
na levering in kennis heeft gesteld van de vermeende schade, gebrek of tekort in de levering. Deze 10 dagen zijn van wezenlijk belang. De Inkoper is
verplicht zodra de Goederen geleverd zijn de in de Overeenkomst opgenomen prijs te betalen.
7.3 Tenzij de voorwaarde in Artikel 7.2. strikt wordt nageleefd, treft de Leverancier geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van verlies of beschadiging
tijdens het vervoer (of niet-levering) van het geheel of elk deel van de Goederen.
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Artikel 8 Titel
8.1 Eigendom van de Goederen (met inbegrip van het volledige juridische- en economische eigendom) of enig deel daarvan of in andere producten van de
Leverancier (te leveren op grond van de Overeenkomst of anderszins) gaat niet over op de Inkoper, totdat de Inkoper heeft betaald en de Leverancier
alle verschuldigde sommen uit hoofde van deze of enige andere Overeenkomst (in geld of vrijgemaakte middelen), en het bedrag van de interesten of
andere verschuldigde bedragen uit hoofde van Overeenkomsten tussen de Leverancier en de Inkoper heeft ontvangen. De Inkoper houdt alle
Goederen gescheiden van die van de Inkoper en derde partijen, goed bewaard, beschermd en verzekerd en herkenbaar als eigendom van de
Leverancier.
8.2 Indien de Inkoper handelt in strijd met de bepalingen van deze Overeenkomst worden alle aan de Leverancier verschuldigde bedragen, of voortvloeiend
uit de Overeenkomst of anderszins, onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar (met inbegrip van kredietbrieven met een latere vervaldatum). De Inkoper
verleent hierbij aan de Leverancier of haar agenten een onherroepelijke goedkeuring haar gebouwen te betreden om de betreffende Goederen terug te
nemen of Goederen te vorderen waarvan de waarde de som bedraagt die de Leverancier redelijk acht om alle verschuldigde bedragen samen met de
eventuele redelijke kosten van de Leverancier terug te vorderen.
8.3 Totdat verschuldigde sommen aan de Leverancier (op grond van de Overeenkomst of anderszins) volledig zijn betaald heeft de Inkoper alleen recht op
het bezit van de Goederen onder deze Leveringsvoorwaarden en is hij in het bezit van de Goederen in een fiduciaire hoedanigheid van bewaarnemer.
Goederen aangebracht op de terreinen en gebouwen kunnen worden losgemaakt en verwijderd door de Leverancier en mogen niet en zijn niet bedoeld
om een deel van een dergelijk eigendom te worden.
8.4 De Inkoper houdt de Goederen in goede staat en handhaaft volledige verzekering ten aanzien daarvan namens de Leverancier voor een bedrag dat
niet minder dan de te betalen prijs aan de Leverancier beloopt, de opbrengst van een dergelijke verzekering wordt veilig gesteld ten gunste van de
Leverancier.
8.5 Indien Artikel 8.1, waarin de aanspraak op het eigendomsrecht op geleverde Goederen van de Leverancier volgens de Overeenkomst bepaald is, op
basis van het eigendomsvoorbehoud totdat alle geleverde Goederen betaald zijn, als niet geldig wordt gehouden, blijft niettemin de aanspraak op het
eigendomsrecht op de Goederen, die volgens de Overeenkomst geleverd zijn, bij de Leverancier of haar opdrachtgever (indien de Leverancier handelt
in de hoedanigheid van verkopend agent) totdat deze Goederen zelf zijn betaald.
8.6 De Inkoper erkent dat de aard van de activiteiten van de Leverancier is, om op te treden als vertegenwoordiger voor een principaal, waarbij de
principaal juridisch eigenaar blijft van de Goederen. De Leverancier heeft echter de volle bevoegdheid en het gezag van deze principaal om zijn rechten
te doen gelden ten aanzien van (onder meer) het eigendomsvoorbehoud op de Goederen en onder geen enkele omstandigheid vervalt het
eigendomsrecht van de Goederen hetzij van de Leverancier of van haar principaal, totdat alle verschuldigde sommen aan de Leverancier door de
Inkoper volledig zijn betaald.
8.7 De Inkoper is niet bevoegd de Goederen die eigendom blijven van de Leverancier te verpanden of op enige wijze voor andere schulden of goederen
veilig te stellen. Indien de Inkoper dit doet, zijn alle door de Inkoper aan de Leverancier verschuldigde sommen (onverminderd alle andere rechten of
rechtsmiddelen van de Leverancier) onmiddellijk verschuldigd en betaalbaar. In geval van inbeslagneming, beslag of andere vervreemding door derden,
moet de Inkoper de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen.
8.8 Het auteursrecht op alle documenten, tekeningen, plannen of ontwerpen door de Leverancier bij de Goederen, die daadwerkelijk werden geproduceerd
door de moedermaatschappij van de Leverancier, rusten te allen tijde bij en berusten bij de moedermaatschappij, en mogen niet openbaar worden
gemaakt of worden gebruikt door derden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Leverancier en moeten onmiddellijk worden
teruggestuurd naar de Leverancier, indien daarom wordt verzocht.
Artikel 9 Garanties
Alle onderdelen of delen van Goederen die niet door de Leverancier zijn geproduceerd en zijn opgenomen in de door de Leverancier verkochte Goederen
vallen niet onder de garantie van de Leverancier, en vallen slechts onder de garantie van de producent. De aansprakelijkheid van de Leverancier wordt
beperkt tot de aansprakelijkheid op garantie die geldt voor de producent.
Artikel 10 Aansprakelijkheid 1
10.1 Onder voorbehoud van de overige subclausules van dit Artikel 10, garandeert de Leverancier dat de Goederen van goede handelskwaliteit en naar
redelijkheid geschikt zijn voor hun doel voor de periode van 12 maanden na ingebruikname of tot 18 maanden na levering afhankelijk van wat eerder
verstreken is (hierna: "Garantieperiode").
10.2 Alle reserveonderdelen, of vervangende Goederen hebben slechts een Garantieperiode van 3 maanden te rekenen vanaf de leveringsdatum.
10.3 In het geval dat de Goederen defect blijken of reparatie noodzakelijk is tijdens de Garantieperiode, verbindt de Leverancier zich ertoe naar eigen
goeddunken voor de duur van de Garantieperiode de Goederen te vervangen, een creditnota te verstrekken, de Goederen te repareren of te verbeteren
zonder kosten en onder voorbehoud van eventuele tussenliggende slijtage, conform de oorspronkelijke Leveringsvoorwaarden opgegeven aan de
Inkoper, op voorwaarde dat:
10.3.1 de Inkoper binnen 14 dagen na het ontdekken van het vermeende gebrek de Leverancier schriftelijk met volledige details van het vermeende gebrek in
kennis stelt van haar vordering;
10.3.2 de Leverancier het recht heeft en in de gelegenheid gesteld wordt de Goederen te inspecteren en te testen;
10.3.3 na het onderzoek de Goederen defect blijken te zijn;
10.3.4 geen andere persoon dan de Leverancier heeft gerepareerd of gedemonteerd of een poging daartoe anderszins is gedaan, of indien er is geknoeid met
de Goederen of met enig deel van de Goederen;
10.3.5 de Goederen gebruikt, bewaard, opgeslagen en onderhouden zijn (indien nodig) in overeenstemming met hun gebruiksaanwijzing en op een correcte
manier, en
10.3.6 de Goederen niet gebruikt zijn tijdens vermeend defect, ter reparatie of anderszins, anders dan in overeenstemming met de Overeenkomst of de
gebruiksaanwijzing van de Leverancier.
10.4 Indien de Leverancier een dergelijke schriftelijke kennisgeving heeft ontvangen, en de schriftelijke verklaring niet wordt verstrekt binnen de
garantieperiode (of voor reserve- of vervangende onderdelen binnen 3 maanden volgens Artikel 10.2) dan worden de Goederen geacht vrij te zijn van
alle gebreken.
10.5 De Goederen worden verkocht expliciet op voorwaarde dat zij alleen worden gebruikt op de voorgeschreven wijze en voor het doel waarvoor ze
bedoeld waren. De Inkoper moet zich ervan vergewissen dat het beoogde gebruik van de Goederen is aangewend op de voorgeschreven wijze en voor
het doel waarvoor de Goederen zijn ontworpen. De Leverancier treft geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of schade die voortvloeit uit elk
misbruik van de Goederen dat niet in overeenstemming is met hun voorgeschreven gebruiksaanwijzing of het ontwerp.
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10.6 Niets in deze Voorwaarden leidt tot uitsluiting of beperkte aansprakelijkheid van een persoon voor de gevolgen van de dood van een persoon,
persoonlijk letsel of schade aan eigendommen, dit alles volgens de Nederlandse Wet.
10.7 In het geval de Goederen geleverd maar niet geproduceerd zijn door de Leverancier, wordt de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot de
bedragen die door de producent van de Goederen aan de Leverancier gegarandeerd zijn, zodat dat de Leverancier niet kan worden opgeroepen
eventuele aansprakelijkheid te dragen voor de onkosten hoger dan het bedrag te vorderen van de producent.
10.8 Indien de Leverancier reserveonderdelen levert aan de Inkoper voor Goederen met een defect onderdeel, die niet geproduceerd zijn door de
Leverancier, dan kan de Leverancier in geen geval garantie geven met betrekking tot de geschiktheid van deze reserveonderdelen in verhouding tot het
apparaat als geheel, dit valt onder de verantwoording van de Inkoper. De kosten van de reserveonderdelen komen ten laste van de Inkoper volgens de
Leveranciers actuele prijslijst.
10.9 Niets uit deze Voorwaarden heeft aansprakelijkheid van de Leverancier tot gevolg ten aanzien van een verlies, schade, gevolgschade of anderszins in
verband met of voortvloeiend uit handelingen aan defect gebleken Goederen of handelingen, nalatigheden, nalatigheid of verzuim van de Inkoper of
Inkoper’s ondergeschikten of agenten met betrekking tot (in het bijzonder maar zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande) een
tekortkoming van de Inkoper inzake het niet voldoen aan de aanbevelingen van de Leverancier zoals opslag, hanteren en gebruiken van de Goederen.
10.10 Indien de Leverancier op enige wijze juridisch aansprakelijk is jegens de Inkoper, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier in geen geval hoger
dan de in de Overeenkomst vastgestelde prijs van de Goederen.
10.11 De aansprakelijkheid van de Leverancier heeft geen betrekking op defecten die voortvloeien uit nalatigheid van Inkoper, opzettelijke beschadiging,
foutieve montage of aanbrengen van wijzigingen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier of door de Inkoper ten onrechte uitgevoerde
reparaties en heeft evenmin betrekking op de normale slijtage.
10.12 Met uitzondering van overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid van de Leverancier, is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de
Inkoper op grond van een klacht of een impliciete garantie (met inbegrip van garanties of andere bepalingen opgelegd door de wet), of andere
voorwaarden, of alle rechten van het algemeen recht, of op grond van de Overeenkomst voor alle gevolgschade of schade (ongeacht verlies van winst
of anderszins), kosten of andere kosten dan ook, die voortvloeien uit of in verband met de levering van de Goederen of het gebruik ervan door de
Inkoper, behalve wanneer uitdrukkelijk bepaald in deze Voorwaarden.
Artikel 11 Annulering
Geen enkele bestelling die is aanvaard door de Leverancier kan worden geannuleerd door de Inkoper, behalve met de schriftelijke toestemming van de
Leverancier onder voorwaarde dat de Inkoper de Leverancier volledig vrijwaart van alle schade (waaronder winstderving), kosten (inclusief de kosten van alle
arbeids- en gebruikte materialen), schade, kosten en uitgaven door de Leverancier als gevolg van de annulering.
Artikel 12 Wanprestatie of insolventie van de Inkoper
12.1 Dit artikel is van toepassing indien:
12.1.1 de Inkoper in gebreke blijft bij enige van zijn verplichtingen aan de Leverancier; of
12.1.2 de Inkoper een vrijwillige regeling treft met zijn schuldeisers of wordt onderworpen aan een administratief bevel of failliet verklaard wordt, of (zijnde een
bedrijf) geliquideerd wordt (andere dan voor het toepassen van een fusie of reorganisatie); of
12.1.3 beslag gelegd wordt of een curator wordt aangesteld, op een van de eigendommen en bezittingen van de Inkoper; of
12.1.4 de Inkoper ophoudt op dreigt op te houden met zijn werkzaamheden, of niet langer werkzaamheden heeft; of
12.1.5 de Leverancier naar redelijkheid vaststelt dat een van de bovengenoemde gebeurtenissen plaats zal vinden met betrekking tot de Inkoper en de
Inkoper hierover informeert.
12.2 Als Artikel 12 van toepassing is, zonder afbreuk te doen aan een recht of rechtsmiddel ter beschikking van de Leverancier, heeft de Leverancier het
recht iedere onvoltooide Order te annuleren of te weigeren of de levering van overige Overeenkomsten op te schorten, te staken en te beëindigen, alle
verdere leveringen op te schorten of enige andere overeenkomst met de Inkoper zonder enige aansprakelijkheid jegens de Inkoper op te schorten.
Indien de Goederen zijn geleverd maar niet betaald, zijn de factuurbedragen onmiddellijk opeisbaar en betaalbaar in afwijking van een eerdere
overeenkomst of afwijkende regeling.
12.3 In het geval van een situatie zoals beschreven in Artikel 12.1 dan vrijwaart de Inkoper de Leverancier voor alle schade waaronder winstderving, kosten
(met inbegrip van de kosten van arbeid en de gebruikte materialen en algemene kosten) en alle andere kosten en schade die verband houden met de
Order en de intrekking ervan (facturen van derden die de Goederen aan de Leverancier geleverd hebben).
12.4 Als de Inkoper zich ervan bewust is dat een van de situaties bedoeld in Artikel 12.1 zich voordoet of waarschijnlijk zal dan gebeuren, dient de Inkoper
de Leverancier onmiddellijk op de hoogte te stellen van deze situatie of de mogelijkheid dat deze situatie zich zal voordoen.
Artikel 13 Overmacht
13.1 De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Inkoper voor, of handelt niet in strijd met de Overeenkomst, om redenen van enige vertraging in de
uitvoering, of wanprestatie, of niet nakomen van de verplichtingen van de Leverancier zoals vastgelegd in de Overeenkomst indien de vertraging of
mislukking te wijten is aan enige oorzaak buiten de redelijke verantwoordelijkheid van de Leverancier. Onverminderd de algemeenheid van het
voorgaande wordt het volgende beschouwd als oorzaken die buiten de redelijke verantwoordelijkheid van de Leverancier vallen;
13.2 Overmacht, explosie, overstroming, storm, brand of ongeval;
13.3 oorlog of dreiging van oorlog, sabotage, onlusten of uitlevering(sverzoek);
13.4 handelingen, beperkingen, verordeningen, reguleringen, verbodsbepalingen of maatregelen van welke aard dan ook opgelegd door welke regering of
parlementaire- of lokale overheid dan ook;
13.5 in- of uitvoerregelgeving of embargo's;
13.6 stakingen, (weg)blokkades of andere industriële acties of handelsgeschillen (waarbij hetzij werknemers van de Leverancier of die van een derde partij
betrokken zijn);
13.7 moeilijkheden bij het verkrijgen van grondstoffen, arbeid, brandstof, onderdelen van machines;
13.8. stroomuitval of storingen in machines.
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Artikel 14 Algemeen
14.1. Conform deze Voorwaarden moet iedere mededeling schriftelijk worden gedaan, gericht aan de andere partij op het adres van haar statutaire zetel.
14.2 Geen enkele verklaring van de Leverancier aangaande contractbreuk door de Inkoper zal worden opgevat als een afstandsverklaring van de rechten
van de Leverancier.
14.3 Als een van de bepalingen opgenomen in de Overeenkomst door een bevoegde autoriteit geheel of gedeeltelijk als ongeldig of onafdwingbaar wordt
verklaard, staat de geldigheid van de overige bepalingen in die kwestie daarbij niet ter discussie.
14.4 De Overeenkomst valt onder het Nederlands recht voor wat betreft de schikking van eventuele geschillen voortvloeiend uit of in samenhang met deze
Voorwaarden of de Overeenkomst. De partijen houden zich hierbij onherroepelijk aan de jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.
14.5 De aanvaarding van deze Voorwaarden en de aanvaarding van de bestelling door de Leverancier vormen de gehele overeenkomst tussen de
Leverancier en de Inkoper met betrekking tot de levering van de Goederen en vervangen alle voorafgaande afspraken, overeenkomsten, garanties of
klachten (behoudens frauduleuze en/of onjuiste voorstelling van zaken).
14.6 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de uitvoering van de Order of enig deel ervan uit te besteden
14.7 De Overeenkomst is tussen de Leverancier en de Inkoper en is niet overdraagbaar zonder de toestemming van de Leverancier.

Putten, 28 oktober 2010
Dintra Transmissies VOF
A.E. van Dompseler
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