ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
OOMEN ONIONS BV
Artikel 1 — Definities
In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder:
"Verkoper":

Oomen Onions BV, gevestigd en kantoorhoudende te (8326 BP) Sint
Jansklooster aan de Barsbeek 56a, geregistreerd in het handelsregister van
de Kamer van Koophandel onder nummer 84360852;

"Koper":

de Persoon met wie Verkoper een Overeenkomst heeft gesloten of met
wie Verkoper ter zake in onderhandeling is;

"Partijen":

Verkoper en Koper;

"Overeenkomst":

elke overeenkomst tussen Partijen strekkende tot het leveren of in consignatie
geven van zaken door Verkoper aan Koper en/of het verrichten van enige
andere prestatie door Verkoper ten behoeve van Koper, elke wijziging of
aanvulling van deze overeenkomst, alsmede alle feitelijke en
rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van deze overeenkomst,
aanbiedingen van Verkoper daaronder begrepen;

"Producten":

alle zaken en/of prestaties die het onderwerp zijn van een Overeenkomst;

"Persoon":

natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid.

Artikel 2 — Algemeen
2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

2.2

Bedingen die van deze voorwaarden afwijken, zijn uitsluitend bindend indien deze schriftelijk
zijn overeengekomen en gelden slechts voor het desbetreffende geval.

2.3

Door Koper gehanteerde algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, ongeacht
het moment waarop hiernaar wordt verwezen.

2.4

Alle bedingen in deze voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Verkoper,
maar ook ten behoeve van: haar bestuurders en aandeelhouders; alle Personen die voor
Verkoper werkzaam zijn; alle Personen die bij de uitvoering van een Overeenkomst door
Verkoper zijn ingeschakeld; en alle Personen voor wier handelen of nalaten Verkoper
aansprakelijk zou kunnen zijn.

2.5

Ingeval deze voorwaarden ook worden opgemaakt in een andere taal dan de Nederlandse, is
de Nederlandse tekst bij verschillen steeds beslissend.

2.6

De eventuele nietigheid van een deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden laat
de geldigheid van het overige deel van de Overeenkomst en/of deze voorwaarden onverlet

Artikel 3 — Aanbiedingen, totstandkoming overeenkomst
3.1.

Alle door Verkoper verstrekte inlichtingen en specificaties gelden steeds bij benadering.
Afwijkingen tot 10% zijn zonder meer toegestaan.

3.2.

Als aan Koper een monster of model wordt getoond of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze
van aanduiding zonder dat de Producten daaraan behoeven te beantwoorden
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3.3.

Alle aanbiedingen van Verkoper zijn vrijblijvend. Verkoper heeft het recht haar aanbod binnen
5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3.4.

Een aanvaarding door Koper die, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het
aanbod van Verkoper, geldt steeds als een verwerping van dit aanbod en als een nieuw
aanbod van Koper. Een Overeenkomst komt slechts overeenkomstig dit nieuwe aanbod tot
stand na schriftelijke aanvaarding door Verkoper.

3.5.

Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat (a) 5 werkdagen zijn verstreken nadat
Verkoper de aanvaarding door Koper heeft ontvangen en Verkoper haar aanbod gedurende
deze periode niet heeft herroepen, dan wel (b) Verkoper de Overeenkomst schriftelijk
bevestigt, dan wel (c) Verkoper een begin maakt met de uitvoering van de Overeenkomst

Artikel 4 — Prijzen
4.1

Tenzij nadrukkelijk anders is vernield, zijn de door Verkoper opgegeven prijzen exclusief
omzetbelasting, overige heffingen van overheidswege, transportkosten, opslagkosten en
overige kosten.

4.2

De prijzen zijn gebaseerd op kostprijsbepalende factoren ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst. Indien in deze factoren na het sluiten van de Overeenkomst een wijziging
optreedt zonder dat Verkoper daarop in redelijkheid invloed kan uitoefenen, heeft Verkoper
het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Koper door te berekenen, ongeacht of de
wijziging te voorzien was ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

4.3

Verkoper zal Koper schriftelijk informeren over de omvang en de ingangsdatum van de
prijsverhoging. Wanneer de prijsverhoging meer dan 15% bedraagt en niet op de wet is
gebaseerd, is Koper bevoegd de Overeenkomst binnen 7 werkdagen na ontvangst van de
mededeling over de prijsverhoging door middel van een schriftelijke kennisgeving aan
Verkoper te ontbinden tegen de in de mededeling genoemde ingangsdatum. De ontbinding
heeft evenwel geen rechtsgevolg, en Koper is alsnog verplicht tot nakoming, indien Verkoper
Koper binnen 5 werkdagen na ontvangst van de ontbindingsverklaring in kennis stelt van haar
voornemen tot levering conform de oude prijzen.

4.4

Indien de prijs conform afspraak wordt berekend op basis van het gewicht van de
geleverde Producten, wordt het voertuig waarmee de Producten worden vervoerd zowel met
als zonder lading gewogen op een en dezelfde weegbrug met een geijkte weeginrichting en
met tijdsregistratie. Verkoper moet in de gelegenheid worden gesteld om bij de wegingen
aanwezig te zijn. Binnen een week na de levering zal Verkoper schriftelijk bericht ontvangen
van het gewicht van de geleverde Producten. De weegkosten zijn voor rekening van Verkoper.

Artikel 5 — Conformiteit, levertijden en levering
5.1

De conformiteit van de Producten wordt uitsluitend beoordeeld aan de hand van de weten regelgeving die in Nederland van kracht is op het moment van de aflevering.

5.2

De door de Verkoper opgegeven levertijden gelden steeds bij benadering en zullen nimmer te
beschouwen zijn als fatale termijnen.

5.3

Levering vindt plaats af magazijn Verkoper ("Ex Works", conform de Incoterms 2000).

5.4

Het risico gaat over op Koper op het moment dat Verkoper de Producten aan Koper ter
beschikking stelt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen is steeds voor Koper
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Verkoper is niet gehouden de verkochte Producten voor de duur van het transport te
verzekeren.
5.5

Het in artikel 5.4 bepaalde geldt ook indien de Overeenkomst tevens het transport van de
Producten door of vanwege Verkoper omvat.

5.6

Verkoper is bevoegd, doch nimmer verplicht, de verkochte Producten in gedeelten te
leveren en elk gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.7

Koper is verplicht de gekochte Producten af te nemen binnen 24 uur nadat deze te zijner
beschikking zijn gesteld. Als Koper de Producten niet of niet tijdig afneemt, is hij zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Verkoper onverminderd haar overige rechten, waaronder
maar niet beperkt tot haar recht om de Producten voor rekening en risico van Koper op te
slaan, bevoegd de Overeenkomst te ontbinden en Koper aan te spreken tot
schadevergoeding.

Artikel 6 — Eigendomsvoorbehoud
6.1

Verkoper behoudt zich de eigendom voor van alle afgeleverde Producten totdat de prijs
hiervoor geheel is voldaan. De voorbehouden eigendom geldt tevens voor de overige
vorderingen genoemd in artikel 3:92 lid 2 BW die Verkoper tegen Koper heeft of zal verkrijgen.

6.2

Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten met de
nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van Verkoper te bewaren. Koper is
verplicht de Producten voor de duur van de voorbehouden eigendom te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en diefstal en de polis van
deze verzekering op eerste verzoek van Verkoper aan haar ter inzage te geven. Alle
aanspraken die Koper uit hoofde van de genoemde verzekering jegens verzekeraars mocht
verkrijgen, zullen, zodra Verkoper te kennen geeft dit te wensen, door Koper op de in art.
3:239 BW aangegeven wijze aan Verkoper worden verpand tot meerdere zekerheid voor de
nakoming van zijn verplichtingen tegen Verkoper uit welken hoofde ook.

6.3

Zolang de eigendom van de Producten niet op Koper is overgegaan, mag hij de
Producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. Het is Koper
wel toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten in het kader van de
normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden door te verkopen en over te dragen. Bij
doorverkoop is Koper verplicht een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het in
dit artikel bepaalde. Koper verbindt zich ertoe vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt
niet te cederen of te verpanden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.
Koper verbindt zich er verder toe de vorderingen tegen zijn afnemers op eerste verzoek van
Verkoper op de in art. 3:239 BW aangegeven wijze aan Verkoper te verpanden tot meerdere
zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen tegen Verkoper uit welken hoefde ook.

6.4

Indien Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verbintenis of indien Verkoper goede
grond heeft te vrezen dat Koper hierin tekort zal schieten, is Verkoper onverminderd haar
overige rechten bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde Producten terug te
nemen. Koper zal Verkoper hiertoe toegang verschaffen tot de ruimten waar de Producten
zich bevinden en ook overigens alle medewerking verlenen. Na terugneming van de
Producten zal Koper worden gecrediteerd voor de marktwaarde, die in geen geval hoger kan
zijn dan de oorspronkelijke prijs, verminderd met de op de terugneming gevallen kosten en de
overige schade van Verkoper.
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6.5

Koper doet bij voorbaat afstand van eventuele retentierechten met betrekking tot de
Producten en zal geen beslag doen leggen op de Producten.

6.6

Indien het recht van het land van bestemming van de gekochte Producten verdergaande
mogelijkheden kent tot het voorbehouden van de eigendom dan hiervoor is bepaald, geldt
tussen Partijen dat deze verdergaande mogelijkheden geacht warden ten behoeve van
Verkoper te zijn bedongen, met dien verstande dat wanneer objectief niet vast te stellen is om
welke verdergaande regels het gaat, het hiervoor bepaalde blijft gelden.

Artikel 7 — Emballage
7.1

Via Verkoper geleverde emballage, waaronder gerekend worden pallets, kratten en
dozen, waarop statiegeld is berekend, wordt retour genomen tegen de op het moment van
teruggave geldende factuurprijs, eventueel verhoogd met een vaste emballagevergoeding
volgens de daarvoor geldende regeling. 1-let in te leveren fust dient zodanig schoon te zijn dat
het geschikt is voor tuinbouwproducten.

7.2

Bij het retourneren van emballage via eigen transportmiddelen van Verkoper dient de
emballage gesorteerd voor transport gereed te staan.

7.3

Niet via Verkoper geleverde emballage wordt alleen teruggenomen voor zover Verkoper
de desbetreffende emballage in haar eigen assortiment voert.

Artikel 8 Onderzoek en klachten
8.1

Koper is verplicht om onmiddellijk bij aflevering van de Producten - en dus niet eerst na
de aankomst van de Producten op hun bestemming - nauwkeurig te onderzoeken of te laten
onderzoeken of de Producten in alle opzichten aan de Overeenkomst beantwoorden, meer in
het bijzonder:
−

of de juiste Producten zijn geleverd;

−

of de afgeleverde Producten voldoen aan de kwaliteitseisen die daaraan gesteld
mogen worden voor een normaal gebruik en/of voor handelsdoeleinden;
−

of de afgeleverde Producten wat hun kwantiteit betreft (aantal, hoeveelheid, gewicht)
overeenstemmen met hetgeen Partijen ter zake zijn overeengekomen. In geval van
minderlevering tot 10% van de totale kwantiteit zal Koper gehouden zijn het geleverde volledig
te accepteren tegen evenredige vermindering van de prijs. Koper dient Verkoper in de
gelegenheid te stellen bij het onderzoek aanwezig te zijn.
8.2

De door of namens Koper of de vervoerder zonder protest of voorbehoud ondertekende
ontvangstbevestiging of vrachtbrief geldt als dwingend bewijs van de verzending van de
daarin vermelde kwantiteit en de uiterlijk goede staat van de Producten.

8.3

Klachten dienen binnen 6 uur na aflevering aan Verkoper te worden gemeld onder
nauwkeurige opgave van de aard van de gebreken. Mondelinge klachten dienen onmiddellijk
schriftelijk te worden bevestigd.

8.4

In geval van overschrijding van de genoemde klachttermijn kan Koper zich er niet meer
op beroepen dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden.

8.5

Klachten ter zake van geringe, in de handel en de branche gebruikelijke of technisch niet
te vermijden afwijkingen in kwaliteit, maat, gewicht, kleur, hoeveelheid en dergelijke zijn nietontvankelijk. Dergelijke afwijkingen zijn toegestaan en leveren geen tekortkoming op.
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8.6

Koper zal alle voor het onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen. Indien
Koper geen medewerking verleent of onderzoek anderszins niet of niet meer mogelijk is, is
zijn klacht niet-ontvankelijk en wordt Verkoper geacht aan haar verplichtingen te hebben
voldaan.

8.7

Klachten over bewerkte of verwerkte Producten zijn niet-ontvankelijk. Zodra Koper producten
verwerkt of bewerkt, vervalt haar recht om te reclameren en staat vast dat de goederen aan
de overeenkomst voldoen. In geval van een klacht mag bewerking of verwerking van de
Producten uitsluitend plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke toestemming van Verkoper.

8.8

Indien Verkoper de klacht niet binnen 24 uur schriftelijk accepteert, dient Koper –op straffe van
verval van alle rechten– binnen 24 uur daarna onafhankelijke expertise aan te vragen bij het
Instituut voor Agrarisch Recht te Wageningen, Nederland. Het resultaat van deze expertise is
voor beide partijen bindend.

8.9

De vaststelling van een gebrek aan een gedeelte van de afgeleverde Producten geeft
Koper niet het recht alle afgeleverde Producten te weigeren.

8.10

Indien de klacht van Koper, mede gelet op het in dit artikel bepaalde, gegrond is, zal
Verkoper na overleg met Koper zorg dragen voor aflevering van de ontbrekende Producten,
herstel of vervanging van de afgeleverde Producten dan wel aanpassing van de prijs. Gehele
of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst, vermindering van de prijs daaronder
begrepen, is slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Verkoper.

8.11

Koper is gehouden te allen tijde als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de
Producten te zorgen. Het staat Koper niet vrij de Producten te retourneren voordat Verkoper
daarmee schriftelijk heeft ingestemd. Slaat Verkoper de geretourneerde Producten op of trekt
zij zich die Producten op andere wijze aan, dan geschiedt dat voor rekening en risico van
Koper. Uit deze maatregelen kan nooit een goedkeuring of aanvaarding van de retournering
worden afgeleid.

8.12

Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval van alle rechten uiterlijk '1 jaar na
tijdige melding van een klacht aanhangig te zijn gemaakt.

Artikel 9 — Betaling
9.1

Betaling dient binnen 28 dagen na factuurdatum of zoveel eerder als is overeengekomen
te geschieden ten kantore van Verkoper of op een door Verkoper aan te wijzen rekening,
zonder opschorting, korting of verrekening, uit welken hoofde ook.

9.2

Koper is, zonder dat ingebrekestelling is vereist, in verzuim door het verstrijken van de
betalingstermijn.

9.3

Indien Koper ter zake van enige betaling in verzuim is, zijn alle vorderingen van Verkoper
op Koper onmiddellijk en geheel opeisbaar.

9.4

Tijdens zijn verzuim is Koper over de openstaande vorderingen een vertragingsrente van 12%
per maand of gedeelte van een maand verschuldigd.

9.5

Bij buitengerechtelijke invordering is Koper, naast de hoofdsom en de vertragingsrente,
de werkelijk door Verkoper gemaakte incassokosten verschuldigd. De buitengerechtelijke
incassokosten belopen ten minste 15% van de hoofdsom met een minimum van € 250.
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9.6

De gerechtelijke kosten zullen niet beperkt zijn tot de te liquideren proceskosten, doch
integraal voor rekening van Koper zijn indien deze geheel of in overwegende mate in het
ongelijk wordt gesteld.

9.7

Naar aanleiding van een daartoe strekkend verzoek van Verkoper, dat zowel
voorafgaand aan als tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kan worden gedaan, zal
Koper een gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling doen dan wel genoegzame zekerheid stellen
voor de nakoming van zijn verbintenis.

Artikel 10 Opschorting en ontbinding
10.1

Onverminderd haar overige rechten is Verkoper bevoegd haar verbintenis op te schorten dan
wel, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is, de
Overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan Koper geheel of gedeeltelijk
te ontbinden indien: (a) Koper een verbintenis die voor hem voortvloeit uit de Overeenkomst
niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt; en/of (b) Verkoper goede grond heeft om te vrezen
dat Koper in de nakoming van zijn verbintenis zal tekortschieten; en/of (c) Koper in staat van
faillissement is verklaard, zijn faillissement is aangevraagd, aan Koper, al dan niet voorlopige,
surseance van betaling is verleend of een verzoek daartoe is gedaan, ten aanzien van Koper
een wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard of een verzoek daartoe is
gedaan, het bedrijf van Koper wordt geliquideerd of op zaken van Koper executoriaal beslag is
gelegd dan wel conservatoir beslag dat niet binnen een maand na de datum van de
beslaglegging is opgeheven, of indien het bedrijf van Koper op welke wijze dan ook geheel of
gedeeltelijk aan derden wordt overgedragen.

10.2

In geval van gehele of gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst door Verkoper is zij niet
gehouden tot enige schadevergoeding en zijn al haar vorderingen op Koper onmiddellijk en
geheel opeisbaar.

Artikel 11 — Overmacht
11.1

Onder overmacht ("niet-toerekenbare niet-nakoming") wordt hier verstaan: elke niet aan
Verkopers schuld in subjectieve zin te wijten omstandigheid die maakt dat het voor Verkoper
onmogelijk of praktisch te bezwaarlijk is om haar verbintenis of een gedeelte daarvan na te
komen of verder na te komen, ongeacht of deze omstandigheid ten tijde van de
totstandkoming van de Overeenkomst reeds was te voorzien.

11.2

Als omstandigheden in het vorige lid van dit artikel bedoeld, gelden onder andere: gehele of
gedeeltelijke misoogst, tekortkomingen van toeleveranciers van Verkoper, oorlog en
oorlogsgevaar, terreuraanslagen, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- en uitvoerverboden,
maatregelen van Nederlandse en/of buitenlandse overheidsorganen die de uitvoering van de
Overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken, stormschade en andere door
natuurgeweld veroorzaakte schade, vorst, werkstaking en/of bedrijfsbezettingen, epidemieën,
verkeersstoringen, verlies of beschadiging bij het transport, brand, diefstal, storingen in
leveringen van energie, defecten aan machines, alles zowel in het bedrijf van Verkoper als bij
derden van wie Verkoper de Producten geheel of gedeeltelijk betrekt.

11.3

in geval van overmacht is Verkoper bevoegd de nakoming van haar verbintenis of een
gedeelte daarvan op te schorten en kan Koper geen nakoming of schadevergoeding vorderen.

11.4

Als de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is elk der Partijen bevoegd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder tot schadevergoeding gehouden te
zijn, met dien verstande dat indien Verkoper haar verbintenis voor of na het intreden van de
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overmacht gedeeltelijk is nagekomen, zij steeds recht heeft op een evenredig deel van de
prijs.
11.5

Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien deze intreedt nadat zij
haar verbintenis had moeten nakomen.

Artikel 12 — Oogstvoorbehoud
12.1

Al onze verkoopovereenkomsten van agrarische producten, ongeacht of wij of derden de
producten hebben geteeld, geschieden onder oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van
een tegenvallende oogst met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische
producten, zoveel producten minder beschikbaar zijn, waar ook onder wordt verstaan
afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs mocht worden verwacht, hebben wij het recht de door ons verkochte
hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder meer sprake als de door
ons op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om al onze afnemers te
voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoen wij dan geheel aan
onze leveringsverplichtingen. Wij zijn alsdan niet gehouden tot het leveren van vervangende
agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan ook.

Artikel 13 — Aansprakelijkheid en vrijwaring
13.1

Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, geldt ter zake
van de aansprakelijkheid van Verkoper voor schade die door Koper en/of derden wordt
geleden en ter zake van de vrijwaring van Verkoper door Koper de volgende regeling.

13.2

Behoudens voor zover onder haar aansprakelijkheidsverzekering een hoger bedrag wordt
uitgekeerd, is de totale aansprakelijkheid van Verkoper uit welken hoofde ook beperkt tot het
bedrag van de schade die Verkoper ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voorzag als
mogelijk gevolg van het tot vergoeding verplichtende handelen of nalaten met als maximum
het bedrag van de netto factuurwaarde van de levering of prestatie, of het relevante gedeelte
daarvan, die de vordering van Koper en/of derden tot gevolg heeft gehad, en wel tot een
maximum van € 10.000,--

13.3

Verkoper is uitsluitend gehouden tot vergoeding van schade aan personen en aan zaken als
omschreven in de polisvoorwaarden van haar aansprakelijkheidsverzekering. Verkoper is dus
onder meer niet aansprakelijk voor - en Koper dient zich te verzekeren tegen - gevolgschade,
bedrijfsschade, stagnatieschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van
aanspraken van afnemers van Koper, verlies van klanten, verminderde goodwill en
reputatieschade.

13.4

Onverminderd hetgeen hiervoor is bepaald, is Verkoper voor Producten die zij van derden
heeft betrokken, niet verder aansprakelijk dan deze derden jegens Verkoper.

13.5

Verkoper is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden die zij bij de uitvoering van een
Overeenkomst heeft ingeschakeld.

13.6

Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Koper de
schade onverwijld, doch uiterlijk 14 dagen nadat Koper bekend is geworden met de schade of
daarmee redelijkerwijs bekend had moeten warden, schriftelijk aan Verkoper meldt.

13.7

Eventuele rechtsvorderingen van Koper op Verkoper dienen op straffe van verval van alle
rechten uiterlijk 1 jaar na tijdige melding van de schade aanhangig te zijn gemaakt en verjaren
na verloop van twaalf maanden nadat zij zijn ontstaan.
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13.8

Koper dient Verkoper te vrijwaren voor elke vorm van aansprakelijkheid die jegens derden op
Verkoper zou kunnen rusten met betrekking tot door Verkoper geleverde of te leveren
Producten. Koper dient de redelijke kosten van verweer tegen aanspraken van derden aan
Verkoper te vergoeden.

13.9

Verkoper zal zich niet beroepen op een beperking van haar aansprakelijkheid, en Koper zal
niet verplicht zijn Verkoper te vrijwaren, voor zover de schade het rechtstreekse gevolg is van
opzet of bewuste roekeloosheid van Verkoper of tot haar bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 14 —Toepasselijk recht en geschillen
14.1

De rechtsverhouding tussen Partijen wordt beheerst door het Nederlandse recht, met inbegrip
van het Weens Koopverdrag.

14.2

Behoudens voor zover bepalingen van dwingend recht zich hiertegen verzetten, zullen alle
geschillen die tussen Partijen mochten ontstaan naar aanleiding van of in verband met een
Overeenkomst en/of deze voorwaarden in eerste instantie bij uitsluiting worden beslecht door
de Rechtbank Rotterdam (bodemprocedures) dan wel de Voorzieningenrechter van de
Rechtbank Rotterdam (korte gedingen en andere voorlopige maatregelen), onverminderd de
bevoegdheid van Verkoper om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde
rechter.
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