ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN FERDINAND ZANDBERGEN B.V.

Artikel 1 – Begrippen
In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt bedoeld met:
1.1

FZ: de te Woudenberg gevestigde besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Ferdinand Zandbergen B.V., alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen.

1.2

Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden van FZ.

1.3

Overeenkomst: een overeenkomst gesloten tussen FZ en (één of meerdere) klant(en)
betreffende de levering door FZ van één of meer goederen of het verrichten van diensten,
zoals neergelegd in de overeenkomst alsmede nadere of vervolgovereenkomsten.

1.4

Klant: FZ’s wederpartij(en) bij de overeenkomst, alsmede iedere afnemer van goederen. In
deze voorwaarden wordt onder Klant mede verstaan de vertegenwoordiger of agent van de
Klant.

1.5

Goederen: alle door FZ aan de Klant te verkopen goederen, alsmede alle door FZ aan de
Klant te leveren goederen en alle door FZ ten behoeve van de Klant te verrichten diensten
met uitzondering van vervoer, al naar gelang wat van toepassing is.

1.6

Partijen: FZ en Klant.

1.7

Incoterms 2010: de door de International Chamber of Commerce te Parijs opgestelde
Incoterms 2010.

1.8

Overmacht: omstandigheden die de nakoming van de overeenkomst verhinderen en die
niet aan één der partijen zijn toe te rekenen. Omstandigheden, die in ieder geval niet voor
rekening komen van en niet toerekenbaar zijn aan FZ zijn: gedragingen en omissies van
niet ondergeschikte personen van wie FZ bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt; ongeschiktheid of gebrekkigheid van goederen, waarvan FZ bij de uitvoering van de
overeenkomst gebruik maakt; uitoefening door een derde jegens de Klant van één of meer
rechten, al dan niet ter zake van een tekortkoming van de Klant in de nakoming van de
tussen de Klant en die derde gesloten overeenkomst; werkstaking; bedrijfsstoring;
ziekte(s); in-, uit- en/of doorvoerverboden; maatregelen van overheden of anderszins
bevoegde instanties; transportproblemen; onvoorziene technische omstandigheden; nietnakoming van verplichtingen door leveranciers en/of andere hulppersonen van FZ; boycot
van FZ of van haar toeleveranciers; weersomstandigheden; natuur- en/of kernrampen;
oproer; brand; molest; oorlog en oorlogsdreiging. Deze opsomming mag niet als
gelimiteerd worden beschouwd.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1

Op alle aanbiedingen van FZ alsmede op alle overeenkomsten (en eventuele uitbreidingen
daarvan) gesloten met FZ, alsmede op alle door FZ te leveren goederen en te verrichten
diensten zijn deze Voorwaarden van toepassing. Voor het geval de Klant andere algemene
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voorwaarden van toepassing verklaart, wijst FZ die hierbij uitdrukkelijk van de hand. Deze
afwijzing van de voorwaarden van de Klant en de toepasselijkheid van deze Voorwaarden
van FZ worden door de Klant geaccepteerd.
2.2

De overeenkomst prevaleert in geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en
deze Voorwaarden.

2.3

Wijzigingen van en aanvullingen op de overeenkomst en deze Voorwaarden kunnen slechts
schriftelijk worden overeengekomen.

2.4

Wanneer FZ in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in deze
verkoopvoorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat FZ daarmee afstand heeft gedaan
van het recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in deze Voorwaarden te
beroepen.

Artikel 3 – Aanbiedingen
3.1

Een aanbod door FZ gedaan is immer vrijblijvend waardoor FZ immer gerechtigd is om het
aanbod te herroepen, ongeacht of er sprake is van een termijn waarbinnen de aanvaarding
moet zijn geschied. Ook na de aanvaarding kan herroeping nog binnen twee werkdagen
geschieden.

3.2

Ieder aanbod door FZ gedaan geldt onder voorbehoud van (tijdige), leverbaarheid/
beschikbaarheid van het aangebodene.

3.3

De aanbieding van FZ geldt alleen voor de Klant aan wie deze is gedaan en geldt slechts
voor de duur van de geldigheidstermijn.

Artikel 4 – Overeenkomst
4.1

In het geval FZ schriftelijk een aanbieding heeft gedaan komt een overeenkomst tot stand
nadat FZ de schriftelijke aanvaarding van de Klant binnen de geldigheidstermijn door
middel van een opdrachtbevestiging heeft bevestigd, tenzij FZ het aanbod herroept
overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.1 van deze Voorwaarden.

4.2

FZ is gerechtigd (maar niet verplicht) de mondeling en/of later ontvangen aanvaarding te
accepteren als ware deze schriftelijk en/of tijdig gedaan.

4.3

In het geval FZ een aanbieding heeft gedaan anders dan schriftelijk, komt de overeenkomst
eerst tot stand door de opdrachtbevestiging van FZ aan de Klant.

4.4

Indien levering plaatsvindt zonder overleg over prijs, hoeveelheid, samenstelling en/of
condities, is de Klant gebonden aan prijs en condities die FZ voor die levering bepaalt.

Artikel 5 – Prijs
5.1

Alle prijzen zijn in Euro valuta, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.
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5.2

Tenzij anders overeengekomen zijn alle door FZ genoemde en tussen partijen
overeengekomen prijzen/tarieven exclusief de wettelijk verschuldigde omzetbelasting en
alle overige bijkomende kosten, waaronder, maar niet limitatief, vergoedingen aan derden,
belastingen, toeslagen, invoerrechten, heffingen alsmede alle tussentijdse verhogingen
daarvan, die alle geheel voor rekening komen van de Klant. Ook de kosten met betrekking
tot vervoer met inbegrip van demurrage, detention en (transport)verzekering, laden en
lossen, terugnemen en/of verwerken van verpakkingsmateriaal, en opslag komen geheel
voor rekening van de Klant.

5.3

Ingeval partijen geen prijs/tarief zijn overeengekomen, gelden de bij FZ op de
contractdatum vigerende standaard prijzen/tarieven.

5.4

In geval van een na het totstandkomen van de overeenkomst ingetreden verhoging van
één of meer kostprijscomponenten (waaronder maar niet limitatief grondstoffen en
loonkosten, valutakoersen of belastingen en/of accijnzen) is FZ gerechtigd de
oorspronkelijke prijs dienovereenkomstig te verhogen.

5.5

Indien FZ kosten maakt bij het terugnemen of verwerken van verpakkingsmateriaal kan zij
deze aan de Klant doorberekenen. Verpakkingsmateriaal dat hergebruikt kan worden
(waaronder maar niet limitatief kratten) blijft in eigendom aan FZ toebehoren en dient op
verzoek van FZ te worden geretourneerd. De Klant is aansprakelijk voor de kosten die FZ
dient te maken om het verpakkingsmateriaal terug te krijgen.

Artikel 6 – Betaling
6.1

Betaling van alle door de Klant aan FZ verschuldigde bedragen dient te geschieden binnen
veertien (14) dagen na de factuurdatum. Betaling kan zowel contant als per bank
geschieden. Ingeval van betaling via de bank dient het door FZ gefactureerde bedrag
binnen 14 dagen na factuurdatum op haar bankrekening te zijn bijgeschreven.

6.2

De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

6.3

In geval van niet-tijdige betaling is de Klant aan FZ wettelijke handelsvertragingsrente
verschuldigd ex art. 6:119 a BW.

6.4

FZ kan al hetgeen zij op enig moment op enige grond aan de Klant verschuldigd is,
verrekenen met hetgeen de Klant aan haar verschuldigd is. De Klant daarentegen heeft
deze bevoegdheid tot verrekening niet. Evenmin kan de Klant zich op enig
opschortingsrecht beroepen.

6.5

Indien de overeenkomst voorziet in betaling door middel van een documentair krediet,
dient de Klant een onherroepelijk en geconfirmeerd documentair krediet te openen voor de
overeengekomen datum en betaalbaar door een door FZ aan te wijzen bank voor het
volledige bedrag van de koopprijs, in ruil voor door FZ aan te wijzen documenten, tenzij
uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Kosten van betaling door middel van
wissels, cheque of rembours komen voor rekening van de Klant.

6.6

FZ is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling van of genoegzame
zekerheid voor de door de Klant (nog) te verrichten betalingen te verlangen. Totdat de
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Klant zulks heeft gedaan, is FZ gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te
schorten.
6.7

Bij niet-tijdige of onvolledige betaling is de Klant bij afloop van de betalingstermijn van
rechtswege in verzuim. In dat geval is FZ gerechtigd al haar verplichtingen tegenover Klant
op te schorten, ongeacht of er een vaste levertijd is afgesproken en is FZ bevoegd de
overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.

6.8

FZ is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de aan FZ
verschuldigde bedragen aan de Klant in rekening te brengen. De buitengerechtelijke
incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de Klant in verzuim is. De
buitengerechtelijke incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit
vergoeding buitengerechtelijke incassokosten (Staatsblad 2012/141) of de laatste versie
van dat Besluit.

6.9

Betalingen door de Klant, ongeacht de aanduiding van de betaling, worden eerst in
mindering gebracht op de verschuldigde kosten en rente (in die volgorde) en vervolgens op
de hoofdsom. Betalingen worden allereerst gebruikt ter delging van de langst openstaande
hoofdsom. In geval FZ toestaat dat betaling in termijnen plaatsvindt, is de omzetbelasting
voor de gehele zending bij betaling van de eerste termijn opeisbaar.

6.10

Betaling geschiedt in Euro valuta, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn
overeengekomen.

6.11

Indien de Klant in gebreke is met betaling van enig aan FZ verschuldigd bedrag of
anderszins in gebreke is, of een der in artikel 10 bedoelde situaties zich voordoen, zijn alle
aan FZ verschuldigde bedragen terstond opeisbaar.

Artikel 7 – Levering en risico
7.1

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen anders is overeengekomen, worden de
goederen ”Af Fabriek Incoterms 2010” geleverd en gaan alle risico’s met betrekking tot de
goederen over op de Klant op het moment dat FZ de goederen ter beschikking stelt van de
Klant in het bedrijfspand van FZ.

7.2

Indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat FZ de goederen over de weg zal
vervoeren, is de Klant verplicht tijdig schriftelijk de nodige verzend- en
afleveringsinstructies aan FZ op te geven. De Klant moet zorgdragen voor voldoende
losfaciliteiten op het afleveradres. Indien FZ de goederen over de weg vervoert, zijn in
geval van nationaal vervoer over de weg, zowel binnen Nederland als binnen een ander
land, de AVC 2002, laatste versie, van toepassing en in geval van internationaal vervoer
over de weg is het CMR-verdrag van toepassing aangevuld door de AVC 2002, laatste
versie. De AVC 2002 kunnen worden geraadpleegd en opgeslagen als pdf van
http://www.fzandbergen.nl/GB/in/terms and conditions en zij worden op eerste verzoek
langs elektronische weg of per post toegezonden.

7.3

De Klant dient de te leveren goederen onmiddellijk na terbeschikkingstelling/aankomst in
ontvangst te nemen. Indien de Klant niet of niet tijdig aan deze verplichting(en) voldoet,
komt (komen) de als gevolg daarvan ontstane schade, verliezen en kosten, waaronder
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maar niet limitatief, vertragingsschade, (eventuele) extra (opslag)kosten voor FZ alsmede
demurrage en detention, geheel voor rekening van de Klant. Indien de Klant niet binnen 24
uur na terbeschikkingstelling/aankomst de goederen heeft afgenomen, is FZ bevoegd de
goederen voor rekening en risico van de Klant op te slaan of te doen opslaan. Bovendien is
FZ dan bevoegd de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
7.4

De door FZ opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. De Klant kan daaraan op generlei
wijze rechten ontlenen.

7.5

Het is FZ toegestaan de goederen in gedeelten af te leveren. In dat geval is FZ bevoegd
afzonderlijk te factureren en is de Klant verplicht deze facturen te betalen als ware het
facturen voor afzonderlijke overeenkomsten.

7.6

Aflevering aan degene aan wie FZ de goederen ten behoeve van de Klant afgeeft en
derhalve ook aan degene die voor de Klant de goederen ophaalt of anderszins onder zich
neemt geldt als aflevering aan de Klant. Onjuiste aflevering ten gevolge van door de Klant
niet of niet tijdig verstrekte, dan wel onjuiste informatie komt geheel voor rekening en
risico van de Klant.

Artikel 8 – Reclames
8.1

Goederen voldoen aan het overeengekomene als zij voldoen aan de wettelijke
kwaliteitseisen die gelden ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst op de
plaats waar FZ is gevestigd of aan hetgeen specifiek overeengekomen is.

8.2

De Klant zal terstond bij aflevering van de goederen onderzoeken of deze aan het
overeengekomene voldoen en zal elk geconstateerd gebrek binnen 24 uur aan FZ melden
en schriftelijk bevestigen, bij gebreke waarvan de goederen worden geacht te zijn
afgeleverd conform het overeengekomene en de Klant kan geen enkele aanspraak ter zake
enige tekortkoming(en) jegens FZ doen gelden.

8.3

Bij aflevering van de goederen onzichtbare gebreken dient de Klant binnen 48 uur na
aflevering aan FZ te melden en schriftelijk te bevestigen, bij gebreke waarvan de goederen
worden geacht te zijn afgeleverd conform het overeengekomene en de Klant kan geen
enkele aanspraak ter zake de tekortkoming(en) jegens FZ doen gelden.

8.4

De Klant dient na de melding van gebreken zoals bepaald in de artikelen 8.2 en 8.3 een
onderzoeksrapport te laten opstellen door een onafhankelijke deskundige en de Klant dient
dit rapport binnen 30 dagen nadat de melding is gedaan toe te zenden aan FZ bij gebreke
waarvan de Klant geen enkele aanspraak ter zake enige tekortkoming(en) jegens FZ kan
doen gelden.

8.5

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en
andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen van FZ. Gewichtsverlies als
gevolg van koeling of bevriezing geldt evenmin als een tekortkoming van FZ.
De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.

8.6

Alle certificaten in het land van oorsprong afgegeven, die gewoonlijk voor importeurs als
afdoende bewijs gelden met betrekking tot de kwaliteit en/of conditie van de goederen,
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gelden voor de Klant eveneens als afdoende bewijs voor de kwaliteit en/of conditie van de
goederen.
8.7

Onverminderd de op Klant rustende verplichting om aan te tonen dat de goederen niet
voldoen aan het overeengekomene, dient de Klant FZ alle medewerking te verlenen aan
een eventueel onderzoek van FZ naar de aard en omvang van de gestelde schade.

8.8

In geval de goederen niet voldoen aan het overeengekomene als bedoeld in artikel 8.1, is
FZ verplicht ter keuze van FZ hetzij het gebrek te herstellen, hetzij het door Klant betaalde
ter zake van de betrokken goederen te restitueren, indien en voor zover de Klant aantoont
dat FZ aansprakelijk is voor de tekortkoming. Voor het overige is FZ niet gehouden enige
schade, verliezen of kosten te vergoeden.

8.9

Voor zover de Klant aantoont dat FZ toerekenbaar tekortgeschoten is in haar
verplichtingen, is de Klant slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden nadat zij FZ een
termijn heeft geboden de gebreken te herstellen of het door de Klant betaalde ter zake van
de betrokken goederen te restitueren en FZ de gebreken niet heeft hersteld of FZ niet heeft
terugbetaald.

8.10

Goederen zullen niet aan FZ worden geretourneerd zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van FZ.

8.11

Klachten over een door FZ verstuurde factuur dienen binnen veertien (14) dagen na
factuurdatum schriftelijk te worden gemeld bij FZ, bij gebreke waarvan de factuur wordt
geacht juist te zijn en de Klant geen enkele aanspraak ter zake jegens FZ kan doen gelden.
Dergelijke klachten schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid
9.1

Indien de geleverde goederen niet beantwoorden aan de overeenkomst, is de Klant slechts
gerechtigd tot schadevergoeding of prijsvermindering. De Klant is niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst.

9.2

Indien de geleverde goederen niet beantwoorden aan de overeenkomst en FZ daarvoor
aansprakelijk is jegens de Klant, is elke aansprakelijkheid van FZ beperkt tot maximaal de
factuurwaarde exclusief BTW en/of andere heffingen met betrekking tot die geleverde
goederen met dien verstande dat deze aansprakelijkheid in ieder geval is beperkt tot een
maximum van € 50.000.

9.3

FZ is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door dood of letsel of voor
gevolgschade, bedrijfsschade en/of immateriële schade van welke aard dan ook, waaronder
in ieder geval maar niet limitatief wordt verstaan schade door bedrijfsstilstand, winst- of
inkomensderving of gebruiksverlies van de Klant.

9.4

Indien de geleverde goederen niet blijken te beantwoorden aan de overeenkomst, heeft FZ
– mits en voor zover het geleverde nog aanwezig is en terugname nog mogelijk is – het
recht een daarvoor vervangende partij te leveren.
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9.5

Wanneer FZ derden inschakelt in het kader van de overeengekomen werkzaamheden, is FZ
niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden. FZ is gerechtigd zonder
voorafgaand overleg met de Klant (mede) namens de Klant een eventuele
aansprakelijkheidsuitsluitingsgrond of aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van
ingeschakelde derden te accepteren.

9.6

Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voor zover de
schade het gevolg is van een handeling of nalaten van de vennoten of de bedrijfsleiding
van FZ, geschied hetzij met opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de
wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

9.7

Wanneer vennoten van FZ, verzekeraars van FZ, ondergeschikten van FZ alsmede
personen van wier diensten FZ ter uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, worden
aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere ontheffing of beperking
van aansprakelijkheid waarop uit hoofde van deze Voorwaarden of van enige andere
wettelijke of contractuele bepaling FZ een beroep kan doen.

Artikel 10 – Voedselveiligheid
10.1

De Klant dient te voldoen aan alle uit de Verordening (EG) Nr. 178/2002 en daaraan
gerelateerde regelgeving voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 11 – Vrijwaring
11.1

De Klant is verplicht FZ te vrijwaren voor alle vorderingen van derden, waaronder maar
niet beperkt tot vorderingen van overheidsinstanties, ter zake van schade in relatie tot de
uitvoering van of verband houdende met de overeenkomst en de door de Klant onder
artikel 10 na te leven verplichtingen.

11.2

Deze verplichtingen van de Klant als hierboven onder artikel 11.1 vermeld, gelden niet voor
zover deze schade is ontstaan uit een handeling of nalaten van de vennoten of de
bedrijfsleiding van FZ, geschied hetzij met opzet die schade te vooroorzaken, hetzij
roekeloos en met de wetenschap dat die schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien.

11.3

Schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel, schade aan zaken van
derden en gevolgschade, bedrijfsschade en immateriële schade van welke aard dan ook,
waaronder in ieder geval wordt verstaan schade door bedrijfsstilstand, winst- of
inkomensderving of gebruiksverlies van de Klant. Deze schade omvat mede de kosten van
rechtsbijstand en de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die FZ heeft moeten
maken om zich te verweren tegen aanspraken van derden.
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Artikel 12 – Overmacht
12.1

Indien FZ door overmacht zoals gedefinieerd in artikel 1.8 niet aan haar verplichtingen
jegens de Klant kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de
duur van de overmachtstoestand. FZ heeft de mogelijkheid haar verplichtingen alsnog na
te komen nadat de omstandigheden die de niet-toerekenbare tekortkoming opleverden,
niet meer bestaan of de overeenkomst respectievelijk het nog niet uitgevoerde gedeelte
daarvan te annuleren zonder daarbij enige schadevergoeding aan de Klant verschuldigd te
zijn.

12.2

In geval de nakoming van verplichtingen die aan de aflaadtermijn, leveringstermijn,
aankomsttermijn of andere termijn zijn gebonden ten gevolge van overmacht wordt
bemoeilijkt of verhinderd, heeft FZ het recht zich mede te beroepen op de stakingsovermachts- en ‘prohibition’ clausules van het aankoopcontract van FZ.

12.3

FZ zal de Klant zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte stellen.

12.4

Indien de overmachtstoestand dertig (30) dagen of langer duurt, hebben zowel FZ als de
Klant het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden voor zover de goederen nog niet zijn geleverd, zonder dat er in
dat geval een verplichting tot schadevergoeding of enige andere betaling bestaat,
behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling of vergoeding van reeds
gemaakte kosten.

12.5

Is levering in termijnen bedongen, dan gelden de bepalingen van dit artikel voor elke
termijn afzonderlijk.

Artikel 13 – Ontbinding en opschorting
13.1

Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze Voorwaarden dan is de Klant zonder
ingebrekestelling in verzuim en is FZ, zonder uit hoofde daarvan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan FZ verder toekomende
rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de
uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.

13.2

In geval van ontbinding door FZ is FZ naar keuze gerechtigd bij wege van
schadevergoeding tot:
a)

het eventuele nadelige prijsverschil tussen de contractprijs en de marktwaarde van de
in het geding zijnde zaken op de dag van de niet-nakoming, of;

b)

het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de dekkingsverkoop;

c)

een en ander onverminderd het recht van FZ op aanvullende op vervangende
schadevergoeding.

13.3

FZ is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te
zijn en onverminderd de aan FZ verder toekomende rechten, met onmiddellijke ingang en
zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de Klant te ontbinden, indien:
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a)

de Klant in surseance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen
verkeren, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag is gelegd;

b)

de Klant overlijdt of zijn activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of anderszins zijn
rechtspersoonlijkheid verliest;

een en ander onverminderd het recht van FZ op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
13.4

FZ heeft het recht vorderingen op de Klant met schulden aan de Klant te verrekenen, ook
wanneer de vorderingen en/of schulden nog niet opeisbaar of voor dadelijke vereffening
vatbaar zijn.

Artikel 14 – Overdracht van rechten en verplichtingen
14.1

FZ is gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen aan derden.

14.2

Tenzij anders overeengekomen kan de Klant rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de
overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van FZ overdragen aan
derden. Aan deze toestemming kan FZ voorwaarden verbinden.

14.3

De Klant verplicht zich om zijn eventuele vordering(en) op zijn verzekeringsmaatschappij op
eerste verzoek van FZ aan FZ te cederen.

Artikel 15 – Eigendomsvoorbehoud en verzekering
15.1

FZ behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde goederen, waaronder de
geleverde documenten, totdat de Klant aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De door FZ
aan Klant geleverde goederen blijven dus uitsluitend eigendom van FZ – ook na en ondanks
bewerking of behandeling – tot aan het moment van volledige betaling van alle vorderingen
van FZ ter zake (krachtens overeenkomst) geleverde of te leveren goederen of (krachtens
zodanige overeenkomst tevens) ten behoeve van Klant verrichte of te verrichten diensten,
alsmede tot aan het moment van volledige betaling van de vordering wegens tekortschieten
in de nakoming van zodanige overeenkomsten (inclusief kosten en rente).

15.2

Indien de Klant mede verplicht is tot betaling van schadevergoeding zal de eigendom eerst
overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan.

15.3

Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 15.4 is de Klant gedurende de periode dat de
eigendom van de goederen nog bij FZ rust, verplicht de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde goederen zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van FZ op te slaan en kan zij de
goederen niet aan derden overdragen (verkopen en/of leveren) en/of bezwaren met een
zekerheidsrecht. Tevens is de klant verplicht deze goederen ten behoeve van FZ te
verzekeren op basis van een ‘all risks’ goederenverzekering bij een eerste klas verzekeraar;
op eerste verzoek van FZ is de Klant gehouden de betreffende polis aan FZ over te leggen.

15.4

De Klant mag van aan derden door te leveren goederen binnen de normale uitoefening van
zijn bedrijf gebruik maken met inachtneming van het hieronder bepaalde:
a)

ingeval van gehele of gedeeltelijke doorverkoop/levering van de goederen, dan wel de
door be- of verwerking verkregen zaak, verplicht de Klant zich slechts te
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verkopen/leveren onder eigendomsvoorbehoud. De Klant verbindt zich de uit de
doorverkoop ontstane vordering en rechten op eerste verzoek aan FZ te cederen;
b)

ingeval van be- of verwerking van de goederen zal de aldus verkregen zaak in de
plaats komen van de geleverde goederen. Dit geldt ook indien het nieuwe product is
samengesteld uit door FZ geleverde goederen en zaken van derden. Indien door één
of meer van deze derden eveneens een eigendomsvoorbehoud als hierboven bedoeld,
werd gemaakt, verkrijgt FZ tezamen met deze derde(n) de mede-eigendom van de
nieuw ontstane zaak. Voor zoveel nodig vestigt de Klant reeds nu een bezitloos
pandrecht op deze zaken ten gunste van FZ;

c)

de Klant verplicht zich de vorderingen op derden niet door anderen te doen innen of
aan anderen te cederen, dan wel anderen in de vorderingsrechten te laten
subrogeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van FZ.

15.5

Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens FZ, of indien FZ
redelijke grond heeft te vrezen dat de Klant in de nakoming van die verplichtingen tekort zal
schieten, dan is FZ bevoegd de geleverde goederen op kosten van de Klant zonder
voorafgaande kennisgeving van de Klant terug te nemen, onverminderd het recht van FZ op
schadevergoeding.

15.6

Indien de overeenkomst door FZ en/of Klant wordt ontbonden en op de goederen nog een
eigendomsvoorbehoud rust, dient Klant deze goederen onmiddellijk ter beschikking te
stellen van FZ. Klant heeft niet het recht zijn vorderingen hiermee te verrekenen
respectievelijk op grond daarvan zijn verplichtingen tot ter beschikking stellen op te
schorten.

15.7

Ten aanzien van leveringen door FZ van goederen in Duitsland geldt dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud als bedongen in artikel 15.1-15.6 van
deze Voorwaarden worden beheerst door Duits recht. In dergelijke gevallen omvatten de
artikelen 15.1-15.6 tevens het verlengd eigendomsvoorbehoud (“Verlängerter
Eigentumsvorbehalt”).

15.8

De Klant of een door Klant aangewezen vertegenwoordiger/agent is niet bevoegd
documenten aan derden over te dragen, aan derden te verpanden, of enig ander recht
daarop aan derden te geven, totdat dat FZ schriftelijk heeft bevestigd de kooppenningen op
de daarvoor aangegeven (bank)rekening van FZ zijn bijgeschreven.

15.9

Indien FZ documenten aan de Klant presenteert, geschiedt dit onder de volgende
voorwaarden:
a)

presentatie van documenten aan derden geschiedt alleen ‘in trust’, met andere
woorden: de Klant houdt de documenten op exclusieve basis onder zich voor FZ;

b)

tot het moment dat betaling is ontvangen door FZ, dient de Klant op eerste verzoek
van FZ de documenten over te dragen aan FZ;

c)

de Klant dient direct aan FZ mee te delen in geval dat betaling niet zal plaatsvinden
conform de contractuele betalingscondities wanneer de Klant hiervan op de hoogte
raakt;
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Artikel 16 – Diversen
16.1

Het in deze Voorwaarden bepaalde doet niet af aan enig(e) recht, aanspraak, bevoegdheid,
middel of verweer dat FZ uit enige andere bepaling of uit welken anderen hoofde ook
mocht toekomen.

16.2

Ieder opschortingsrecht, recht van verrekening en recht van ontbinding van de Klant is
uitgesloten.

16.3

FZ kan aan de door haar (eventueel) te geven toestemmingen voorwaarden verbinden, van
welke aard dan ook.

16.4

De Klant verleent alle medewerking die nodig is of verlangd wordt om FZ genoegzame
gelegenheid te geven behoorlijk aan haar verplichtingen te voldoen.

16.5

Vertegenwoordigers en ondergeschikten van FZ zijn slechts bevoegd FZ te
vertegenwoordigen tot de in de in het handelsregister van de Kamer van Koophandel
opgenomen bedragen. Door vertegenwoordigers en ondergeschikten van FZ buiten hun
mandaat gemaakte afspraken binden FZ niet als deze niet schriftelijk zijn bevestigd door
FZ.

16.6

Eenieder die FZ’s terreinen, gebouwen of andere locaties betreedt, doet dat – met inbegrip
van eventuele voertuigen, materialen etc. – voor eigen risico. De Klant zorgt er voor dat
zulks tevoren wordt medegedeeld aan alle betrokkenen die voor, namens en/of in opdracht
van de Klant handelen. Voorts dienen voornoemde personen de daar geldende en de door
de bevoegde instanties en/of FZ eventueel gegeven en te geven voorschriften en
aanwijzingen op te volgen.

16.7

De eventuele niet-rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze Voorwaarden zal
geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze Voorwaarden opgenomen
bepalingen. De Voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de
niet-rechtsgeldige of nietige bepaling van deze overeenkomst geen onderdeel.

16.8

Indien de tekst van de overeenkomst of van (één van) de algemene voorwaarden in een
andere dan de Nederlandse taal afwijkt van de Nederlandse tekst, zal de Nederlandse tekst
en interpretatie daarvan voorgaan.

Artikel 17 – Verjaring
17.1

Voor zover de vordering van de Klant uit hoofde van artikel 8.2 en artikel 8.3 niet reeds is
vervallen, verjaren alle vorderingen jegens FZ door verloop van één (1) jaar na de datum
van de overeenkomst.
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Artikel 18 – Toepasselijk recht
18.1

Op de rechtsverhouding tussen FZ en de Klant is Nederlands recht van toepassing met
uitzondering van het bepaalde in artikel 15.7 waarop Duits recht van toepassing is.
Toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 19 – Bevoegde rechter
19.1

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden of de
overeenkomst(en) tussen FZ en de Klant zullen uitsluitend worden beslecht door de
Rechtbank Rotterdam.
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