ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN
van
Happy Home Products BV
Gevestigd en kantoorhoudende te Hengelo

Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1

De onderstaande voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten, waarbij wij partij zijn en zijn voorts van toepassing tijdens de onderhandelingen (de precontractuele fase), waarbij wij betrokken zijn en die aan een eventuele overeenkomst voorafgaan. Onderstaande voorwaarden blijven uitsluitend gelden ook indien het briefpapier, de facturen
en/of de overige bescheiden afkomstig van de wederpartij verwijzen naar of vermelden
dat zijn/haar of andere algemene voorwaarden van toepassing zouden zijn. Tenzij dit
schriftelijk wordt overeengekomen wordt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden of bedingen van de wederpartij of derden uitgesloten. Indien er een strijdigheid
ontstaat tussen onderstaande voorwaarden en de bepaling in de overeenkomst, prevaleren
de bepalingen in de overeenkomst.

1.2

Aanvullingen, wijzigingen, nadere afspraken of regelingen, afwijkende bedingen op de
overeenkomst of deze algemene voorwaarden gelden niet als tussen partijen overeengekomen zolang zij niet door ons schriftelijk zijn bevestigd. Wij behouden ons te allen tijde het recht voor om van de in deze algemene voorwaarden voorkomende bedingen geen
gebruik te maken.

1.3

De volmacht van onze vertegenwoordigers strekt zich niet verder uit dan hetgeen algemeen gebruikelijk is. Onze vertegenwoordigers mogen van deze voorwaarden niet afwijken dan krachtens uitdrukkelijke schriftelijke volmacht, voor iedere overeenkomst afzonderlijk te verlenen.

1.4

Wanneer zich in de toekomst omstandigheden voordoen waarin een overeenkomst tussen partijen en de daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden niet (meer) of
niet (meer) geheel voorzien, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten daarvoor een
oplossing te vinden welke naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van beide partijen zoveel mogelijk recht doet.

Artikel 2: Offerte en opdrachten
2.1

Onze offertes en prijscouranten zijn vrijblijvend. Alle offertes gelden voor de termijn zoals in de offerte vermeld. Indien geen termijn is vermeld, geldt de offerte 20 dagen. Een
offerte kan door ons worden verlengd door een schriftelijke mededeling aan de wederpartij waarin ook de duur van de verlenging staat vermeld.

2.2

Afbeeldingen, modellen, monsters, voorbeelden en beschrijvingen, maten en gewichten
in onze prijscouranten, brochures en offertes voorkomend of door ons getoond, zijn voor
ons niet bindend. Indien niet anders door ons is vermeld, garanderen wij het gebruiksdoel niet. Geschiktheid van het geleverde voor een bepaalde toepassing valt onder de
verantwoordelijkheid van de wederpartij. Voor fouten in en afwijkingen van afbeeldingen, modellen, monsters, voorbeelden, tekeningen en beschrijvingen, vermel-ding van
maten en gewichten, voorkomende in prijscouranten en bij aanbiedingen en/of orderbevestigingen of door ons getoond, zijn wij niet aansprakelijk en wij zijn niet verplicht tot
vergoeding terzake van enigerlei schade hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

2.3

Alle door ons verstrekte of getoonde bescheiden, modellen, monsters, voorbeelden en
andere gegevens, zomede de daarvan vervaardigde kopieën, in het bijzonder tekeningen,
plannen, produkt- en werkomschrijvingen blijven ons onvervreemdbaar eigendom,
evenals het recht om daarvan gebruik te maken en dienen op eerste verzoek van ons aan
ons te worden geretourneerd, terwijl zonder onze schriftelijke toestemming de-ze bescheiden, modellen, monsters, voorbeelden en andere gegevens niet mogen worden gekopieerd en ook niet ter beschikking mogen worden gesteld van derden.

2.4

Opdrachten -ook wanneer ze via onze vertegenwoordiger zijn ontvangen- gelden eerst
dan als door ons aangenomen, wanneer ze door ons schriftelijk zijn bevestigd of na ontvangst door ons zijn uitgevoerd. Bij verkoop uit magazijnvoorraad kan de factuur in de
plaats treden voor de schriftelijke bevestiging.

2.5

Wijziging of annulering van een aan ons gegeven opdracht of een met ons gesloten overeenkomst zal slechts kunnen geschieden met onze schriftelijke bewilliging en op door
ons eventueel te stellen voorwaarden. In het algemeen is de wederpartij bij annulering
van een opdracht tenminste 25% van het bedrag van de hoofdsom aan ons verschuldigd.

Artikel 3: Prijzen
3.1

Al onze prijzen zijn af magazijn, indien op aanvoer is gekocht, af fabriek. De prijzen zijn
exclusief omzetbelastingen en andere heffingen van overheidswege.

3.2

Alle met betrekking tot de overeenkomst verschuldigde vrachten, in- en uitvoerrechten,
stations-, opslag-, bewaking- en inklaringskosten, belastingen of andere heffingen, indien
deze na de overeenkomst worden ingevoerd of verhoogd, komen ten laste van de wederpartij, evenals de gevolgen van de gewijzigde wisselkoersen.

3.3

Indien (nog) geen prijs is overeengekomen worden de op het moment van levering door
ons gehanteerde prijzen en tarieven aan de wederpartij berekend.

3.4

Indien wij met een wederpartij een bepaalde prijs voor een opdracht zijn overeengekomen zijn wij niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs. Wij mogen stijgingen in de
materiaal- en grondstofprijzen, salaris, sociale lasten, vervoerskosten, brandstofprij-zen,
nieuwe of verhoogde invoerrechten, omzetbelasting of andere heffingen, zowel
binnen- als buitenlandse doorberekenen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% be-

draagt, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
3.5

De wederpartij die op basis van intracommunautaire leveringen afneemt is verplicht de
juiste gegevens van zijn bedrijf en elke wijziging in de voor ons relevante gegevens en
omstandigheden van zijn bedrijf, waaronder opheffing van zijn bedrijf en/of filiaal, onverwijld aan ons door te geven. Dit op straffe waarvan de wederpartij zonder ingebrekestelling aansprakelijk is voor de terzake aan ons opgelegde heffingen.

Artikel 4: Kredietwaardigheid
4.1

Indien wij een opdracht geheel of gedeeltelijk hebben aangenomen, is de wederpartij
verplicht -welke verplichting een integrerend deel van de overeenkomst vormt- ons desgevraagd ten bewijze van zijn/haar kredietwaardigheid, hetzij vóór of tijdens de levering,
hetzij daarna een zekerheid te stellen voor de nakoming van al zijn/haar verplichtingen
en wel naar ons genoegen door bijvoorbeeld storting van contante gelden, verlenen van
bankgarantie, cessie, het verlenen van pand- of hypotheekrecht etc. Aan de omvang,
hoogte en de wijze van de door de wederpartij te stellen deugdelijke zeker-heid zijn geen
maxima gesteld en worden door ons bepaald. De in deze bedoelde verplichting tot het
stellen van zekerheid geldt ook voor de verplichting tot het betalen van schade in het geval wij van de wederpartij vergoeding vorderen van schade die het gevolg is van gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst die aan de wederpartij is toe te rekenen.

4.2

Indien de wederpartij in gebreke blijft met het stellen van zekerheden zijn wij niet gehouden tot nakoming of verdere nakoming van onze verplichtingen jegens de wederpartij uit hoofde van lopende overeenkomsten, onverminderd ons recht op betaling van de
op grond van de overeenkomst verschuldigde gelden, ons recht op schadevergoeding en
ons recht deze zekerheden in rechte te vorderen.

Artikel 5: Levering
5.1

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud zoals nader omschreven in artikel 6. Onder aflevering wordt verstaan: het stellen van de goederen in de macht van de
wederpartij.

5.2

Alle aan de wederpartij geleverde goederen zijn voor risico van de wederpartij vanaf het
moment van de aflevering af. Hetzelfde geldt vanaf het ogenblik waarop de wederpartij
in verzuim is met het verrichten van de handelingen waarmee hij/zij aan de aflevering
moet meewerken. De wederpartij is in verzuim indien hij/zij niet terstond na het verstrijken van de overeengekomen levertijd op de plaats van aflevering de goederen afneemt.
De wederpartij dient voldoende materiaal en personeel ter beschikking te (doen) stellen
voor een vlotte en ongestoorde lossing van de goederen. Extra kosten ontstaan door nalatigheid van de wederpartij, waaronder opslag van de niet afgenomen goederen zijn voor
rekening en risico van de wederpartij. Bij alle overeenkomsten en onder alle omstandigheden, ook bij franco aflevering, worden onze magazijnen of bij aflevering op aanvoer
van derden, magazijn of fabrieken van deze derden als plaats van aflevering beschouwd.
Als datum van aflevering geldt de datering van de vrachtbrief waarop de verzending,
hetzij door ons, hetzij door derden als boven bedoeld plaatsvindt -of bij gebreke daarvan

het tijdstip waarom met de verzending een aanvang is gemaakt- behoudens afgehaalde
goederen, waarvoor de datering van de afleve-ringsbon als zodanig geldt.
5.3

Wij zijn vrij in de keuze van belading, transportmiddel en expediteur, vervoerder, tenzij
anders is overeengekomen. Het risico voor de aan de wederpartij af te leveren goederen
is tijdens het gehele transport tot het moment van de aflevering aan de wederpar-tij is gerealiseerd voor de wederpartij, ook bij franco levering en ongeacht eventueel andersluidende bepalingen op het vervoersdocument. Wij zijn gerechtigd voor duurza-me verpakking van materialen een vergoeding bij de wederpartij in rekening te brengen welke op
de factuur wordt vermeld. De lading of vulling van de door de wederpar-tij ter beschikking gesteld transportmateriaal en/of emballage geschiedt voor rekening en risico van de
wederpartij, ook indien deze door ons geschiedt en/of door ons aan de wederpartij terzake van materiaal of emballage adviezen zijn verstrekt of verdere werkzaamheden zijn
verricht.

5.4

Alle kosten verband houdende met de verpakking van de goederen en de lading of vulling van (transport)materiaal en/of emballage, waaronder niet limitatief onder meer zijn
begrepen de kosten van het opruimen, verzamelen en het terugnemen van de verpakking,
transportmaterialen en/of de emballage en het daarbij behorende afval, het storten van
het afval e.d. is volledig voor rekening en risico van de wederpartij. De wederpartij dient
zoveel mogelijk de kosten daarvan rechtstreeks zelf te betalen. Indien en voor zover dit,
om wat voor reden dan ook, niet mogelijk is, zijn wij bevoegd deze kosten (door) te berekenen aan de wederpartij.

5.5

Wij zijn bevoegd goederen te leveren die afwijken van de in de overeenkomst omschreven goederen voor zover deze afwijken volgens usance in de branche algemeen geaccepteerd zijn of worden. Indien wij van deze mogelijkheid gebruik maken en goederen leveren die wezenlijk van de overeengekomen goederen afwijken, is de wederpartij bevoegd
de overeenkomst te ontbinden. De wederpartij heeft deze bevoegdheid gedurende tien
dagen nadat hij/zij de afwijking heeft ontdekt of redelijkerwijs had kun-nen ontdekken.

5.6

De wederpartij heeft geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te
leveren goederen, de verpakking of de bijbehorende documentatie welke vereist zijn om
te voldoen aan de toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de goederen die een verbetering betekenen.

5.7

Wij behouden ons verder het recht voor de opdracht, om redenen van produkttechni-sche
aard of vanwege de verpakkingseenheden van een betreffend goed, zonder kennis-geving
van de wederpartij met ten hoogste 10% te vermeerderen of te verminderen. De wederpartij is gehouden tevens de prijs van het gewijzigde geleverde aantal aan ons te voldoen.

5.8

De wederpartij is verplicht het geleverde dadelijk na aflevering te controleren op de hoeveelheid, kwaliteit, specificatie en alle overige afwijkingen van het overeengekome-ne.
De levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding hiervan geeft de wederpartij
niet het recht de overeenkomst te annuleren, te ontbinden, betaling te weigeren of anderszins niet aan zijn/haar verplichtingen te voldoen. Evenmin verplicht overschrijding
van de levertijden, ook niet dan nadat wij in gebreke zijn gesteld, ons tot vergoeding van
schade, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

5.9

5.10

Wij zijn gerechtigd de opdracht in zijn geheel, dan wel achtereenvolgens in gedeelten uit
te voeren. In het laatste geval zijn wij gerechtigd om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk
aan de wederpartij te factureren en daarvoor betaling te verlangen. Indien en zolang een
uitgevoerd gedeelte door de wederpartij niet (volledig) wordt betaald, zijn wij niet tot
verdere nakoming van het overeengekomene verplicht, maar zijn wij te onzer keuze gerechtigd de overeenkomst voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder een ingebrekestelling van de wederpartij op te schorten of te ontbinden, onverlet onze overige rechten, waaronder ons recht op schadevergoeding.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud
6.1

Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van ons, totdat
alle vorderingen die wij op de wederpartij hebben, of zullen krijgen, waaronder in ieder
geval de vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW aan rente en buitengerechtelijke
en gerechtelijke kosten volledig zijn betaald.

6.2

Zolang de eigendom van de goederen niet op de wederpartij is overgegaan mag deze de
goederen niet verpanden of aan derden enig ander recht erop verlenen behoudens binnen
de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf. De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van ons mee te werken aan een vestiging van een pandrecht op de vorderingen die
de wederpartij uit hoofde van doorlevering van goederen op zijn/haar afnemers verkrijgt
of zal verkrijgen.

6.3

De wederpartij is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn afgeleverd
met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van ons te bewaren.

6.4

Wij zijn gerechtigd de goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en nog
bij de wederpartij aanwezig zijn terug te nemen indien de wederpartij in gebreke is met
de nakoming van zijn/haar betalingsverplichtingen of in betalingsmoeilijkheden verkeert
of dreigt te gaan verkeren. De wederpartij zal ons te allen tijde vrije toegang ver-lenen tot
zijn/haar terrein en/of gebouw ter inspectie van de goederen en/of ter uitvoering van onze rechten.

6.5

De voornoemde bepalingen laten de overige aan ons toekomende rechten onverlet.

Artikel 7: Betaling
7.1

De geldbedragen die de wederpartij op grond van de overeenkomst aan ons moet betalen zijn geheel en dadelijk opeisbaar bij gehele of gedeeltelijke aflevering van de goederen en dienen behoudens -schriftelijk door ons toegestane wijzigingen- zonder enige korting, schuldvergelijking, schulddelging, opschorting of verrekening, hoegenaamd en uit
welke hoofde dan ook, te geschieden te onzen kantore. Dit laatste wordt niet anders door
dispositie onzerzijds. Indien betaling plaatsvindt op een andere wijze, bijvoorbeeld door
bijschrijving op één van onze bank- en/of girorekeningen, dan geldt zo’n betaling als betaling aan ons kantoor.

7.2

Voor zover de geldbedragen die de wederpartij op grond van de overeenkomst aan ons
verschuldigd is nog niet opeisbaar mochten zijn overeenkomstig het voorgaande, dan

dient in ieder geval betaling van onze facturen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. Reclames tegen facturen moeten schriftelijk bij ons zijn binnengekomen binnen 8 dagen. Na het verstrijken van de termijn geldt de factuur als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen moeten op
straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclamemelding aanhangig zijn gemaakt.
7.3

In geval van niet, niet tijdige en/of niet volledige betaling volgens de hierboven genoemde leden is de wederpartij per datum aflevering, dan wel per datum waarop 14 dagen na
factuurdatum zijn verstreken in gebreke en verzuim zonder dat daartoe een ingebrekestelling is vereist. Bij verzuim van tijdige en volledige betaling is de wederpartij een rente verschuldigd van 1% per maand of een gedeelte van een maand vanaf het ogenblik dat
betaling had moeten geschieden tot aan de dag der algehele voldoening. In geval van
verzuim, evenals in geval van staking van betaling, aanvraag tot surseance van betaling
of van faillissement of liquidatie van de zaak van de wederpartij is de wederpartij verplicht om op het eerste verzoek de nog in bezit zijnde onbetaalde goederen door ons te
laten terugnemen en daartoe vrije toegang te verlenen tot de terreinen en/of de gebouwen
waar die goederen zich bevinden.

7.4

Wij zijn alsdan tevens gerechtigd alle met de wederpartij lopende overeenkomsten zonder enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. De wederpartij is
verplicht tot schadevergoeding van alle daaruit voor ons ontstane kosten en schade. Bovendien vervalt dan ieder verleend krediet en zijn alle op grond van de overige overeenkomsten verschuldigde bedragen ineens opeisbaar.

7.5

Bij verzuim, evenals bij de overige in artikel 7.3 genoemde omstandigheden, zullen alle
buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid ter verkrijging van voldoening, alsmede ter voorkoming of beperking van schade als
gevolg van gebeurtenissen waarop de aansprakelijkheid berust, de rente over de hoofdsom en de overige kosten -naast de hoofdsom- dadelijk opeisbaar worden.

7.6

De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van
EUR 227,00 vermeerderd met de gemaakte verschotten en de verschuldigde belastingen.

7.7

Uit het enkele feit dat wij ons hebben verzekerd van hulp van een derde, blijkt de grootte
van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten. Indien wij het
faillissement van de wederpartij aanvragen dan is deze behalve de hoofdsom, de rente en
de buitengerechtelijke incassokosten tevens de kosten van de faillissements-aanvraag en
de kosten van de gerechtsdeurwaarder verschuldigd.

7.8

Indien wij in een gerechtelijke procedure geheel of gedeeltelijk in het gelijk worden gesteld, komen -ondanks een eventueel gedeeltelijke proceskostenveroordeling- alle kosten
die wij hebben gemaakt in verband met de procedure voor rekening van de wederpartij.

7.9

De door de wederpartij te verrichten betalingen dienen zonder aftrek, opschorting, verrekening, schuldvergelijking, schulddelging, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook te
geschieden. De wederpartij doet dus uitdrukkelijk afstand van al deze rechten.

Artikel 8: Overmacht

8.1

In elk geval van overmacht zijn wij gerechtigd de overeenkomst voor het niet uitgevoerde gedeelte geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering voor de duur van de
overeenkomst op te schorten. Als overmacht geldt onder andere: brand, staking, huissluitingen, sabotage, onlusten, oproer, mobilisatie, oorlog, oorlogsgevaar, staat van oorlog,
staat van beleg, congestie, stremming van verkeer te land, te water of in de lucht, overstroming, ijsgang en ander oponthoud van vervoermiddel, maatregel van overheidswege,
economische overmacht en verplichting door de EEG opgelegd, buitensporige prijsverhoging van energie en grondstoffen, alsmede door onze leverancier gedaan beroep op
clause particulière bij langlopende contracten, het wegvallen van stroomvoorziening, het
niet (goed) functioneren van de telefoon/telex/telefax/netwerk (en overige communicatiemiddelen of bedrijfsmiddelen (computers e.d.), faillissement of surseance van betaling
van opdrachtnemers en het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie
de zaken of diensten worden ontvangen, zonder dat wij verplicht zijn de invloed daarvan
op de verhindering of op de vertraging aan te tonen.

8.2

Overmacht geldt ook voor het geval dat wij de te leveren goederen bij een derde bestellen en deze derde om wat voor reden dan ook met de levering in gebreke blijft. Materialen welke gereed zijn en door een oorzaak onafhankelijk van onze wil niet vervoerd
kunnen worden naar de plaats van bestemming, geven ons het recht deze voor rekening
en risico van de wederpartij op te slaan en betaling daarvoor te verlangen.

8.3

In geval van overmacht worden onze verplichtingen uit de overeenkomst opgeschort
voor de duur van zodanige overmacht, zonder dat wij tot enige schadevergoeding terzake gehouden zijn. De verplichtingen tot betaling van een geldsom kunnen door de wederpartij nimmer op basis van overmacht bij ons worden opgeschort.

Artikel 9: Garantie/reclames
9.1

Wij geven geen enkele garantie, hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook, voor goederen die wij als "gebruikt" leveren. Op nieuwe zaken is uitsluitend de garantie van toepassing, indien en voor zover die door onze leverancier rechtstreeks aan de wederpartij
wordt verstrekt.

9.2

Reclames, hoegenaamd en van welke aard dan ook, schorten de betalingsverplichting
van de wederpartij niet op. Reclames worden door ons slechts geaccepteerd mits deze
per aangetekende brief bij ons worden ingediend binnen acht dagen na aflevering van de
goederen. Na het verstrijken van de vorenbedoelde geldt het afgeleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na tijdige reclameaanmelding aan-hangig te
zijn gemaakt. Het bewijs van tijdige reclame rust op de wederpartij. De wederpartij zal
de juistheid van zijn reclames slechts aan de hand van de goederen kunnen bewijzen,
terwijl voorts op de wederpartij de bewijslast rust dat deze goederen dezelfde zijn als die
welke door ons zijn afgeleverd en in dezelfde toestand verkeren als bij het verlaten van
ons magazijn of de magazijnen of fabriek van derden. Alleen goederen, die in onze opdracht zijn geretourneerd en waarvan bovendien de reclame door ons akkoord is bevonden worden door ons geaccepteerd. De terugzending is voor rekening en risico van de
wederpartij.

9.3

Bij een door de wederpartij bewezen en door ons gegrond bevonden reclame kunnen we
ter onze keuze de onderdelen of artikelen waarop de reclame betrekking heeft remplace-

ren of aan de wederpartij crediteren met uitsluiting van elk ander recht van de wederpartij op schadevergoeding.
9.4

Wij zijn nimmer (dus ook niet in geval van bijvoorbeeld overmacht, reclames, tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen, onrechtmatige daad, onjuiste adviezen) gehouden tot enige schadevergoeding en/of boete hoegenaamd en uit welke hoofde dan
ook.

9.5

Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de voornoemde volledige uitsluiting
van de aansprakelijkheid niet in stand kan blijven geldt dat de hoogte van de door ons te
betalen schadevergoeding en/of boete nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag waarvoor de door ons afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft op een uitkering. Daarenboven zal de hoogte van de door ons te betalen schadevergoeding en/of boete nooit hoger (kunnen) zijn dan het bedrag dat de wederpartij aan ons heeft betaald voor
de onderhavige en/of litigieuze goederen.

Artikel 10: Auteursrecht
10.1

Wij behouden ons het auteursrecht voor met betrekking tot alle door ons vervaardigde
modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's, afbeeldingen, advertentieteksten en/of redactionele teksten en andere gegevens.

10.2

De wederpartij verplicht zich deze gegevens niet te (doen) kopiëren of aan derden ter inzage of ter beschikking te stellen tenzij daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van ons is verkregen.

10.3

Bij overtreding van één of meer verplichtingen in dit artikel is de wederpartij te onzer
keuze een direct opeisbare boete aan ons verschuldigd van EUR 22.700,00 voor iedere
overtreding of van EUR 454,00 voor elke dag of een gedeelte daarvan dat de overtreding
duurt, onverminderd ons recht om naast de verbeurde boete(s) een vergoeding van de
volledige schade te vorderen. De verbeurde boetes zullen dan niet in mindering strekken
op de te vergoeden schade.

Artikel 11: Intellectuele eigendomsrechten
11.1

Wij garanderen niet dat de door ons geleverde, verstrekte of getoonde goederen, modellen, monsters, voorbeelden, tekeningen, ontwerpen, foto's, afbeeldingen, advertentieteksten en/of redactionele teksten en andere gegevens, als zodanig geen inbreuk maken op
octrooirechten, modelrechten, merkrechten, auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom van derden. Indien niettemin derden dergelijke aanspraken maken, zal
de wederpartij -op straffe van verval van de na te noemen prestatie- ons daarover terstond en volledig inlichten, zodat wij ons naar behoren kunnen verdedigen. Mocht in of
buiten rechte komen vast te staan dat enig door ons geleverd goed inbreuk maakt op de
rechten van derden als zo-even bedoeld, dan zullen we te onzer keuze na overleg met de
wederpartij de betrokken goederen vervangen door een goed welke geen inbreuk maakt
op dat recht, of een licentierecht terzake verwerven, dan wel de betrokken goederen terugnemen tegen terugbetaling van de daarvoor betaalde prijs, verminderd met de normaal te achten afschrijvingen, zonder tot verdere schadevergoeding hoegenaamd dan ook
en uit welke hoofde dan ook gehouden te zijn.

11.2

Wanneer door de wederpartij aan ons tekeningen, modellen, monsters, voorbeelden,
ontwerpen, foto's, afbeeldingen, teksten of andere gegevens in de ruimste zin des woords
ter beschikking zijn gesteld, die op enig merk, octrooi of soortgelijk recht van intellectuele eigendom van derde inbreuk maken, is de wederpartij voor de daaruit voortvloeiende
schade aansprakelijk.

11.3

De wederpartij is gehouden om de hieruit voor ons voortvloeiende schade te vergoeden,
terwijl de wederpartij ons tevens zal moeten vrijwaren voor aanspraken terzake van derden hoegenaamd en uit welke hoofde dan ook.

Artikel 12: Geschillen
12.1

Op alle overeenkomsten, algemene voorwaarden, iedere nadere overeenkomst, alsmede
op geschillen voortvloeiend hieruit is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

12.2

Alle geschillen worden beslecht langs de minnelijke weg of, in geval zulks niet mogelijk
blijkt door de absoluut bevoegde rechter in het Arrondissement Almelo. Wij zijn evenwel gerechtigd om eventuele geschillen ook voor te leggen aan een andere bevoeg-de
rechter.

