Algemene verkoop-, leverings- en dienstverleningsvoorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden van Ter Haar & Ten Kate Montage, h.o.d.n. TnT Speeltoestellen gevestigd te (7496 PE) Hengevelde aan de Bentelosestraat 11, zoals gedeponeerd bij de Kamer van
Koophandel Twente, onder nummer 08181091
1. Definities
Onder ‘afnemer’ wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die
aanbiedingen of offertes aanvraagt voor goederen en/of diensten van TnT Speeltoestellen of deze bestelt en
namens wie genoemde aanbiedingen, offertes, bestellingen en (daaropvolgende) overeenkomsten tot stand zijn
gebracht.
Als gesproken wordt over ‘de leverancier’ moet TnT Speeltoestellen worden verstaan.
‘Diensten’ zijn alle werkzaamheden (in welke vorm en hoegenaamd dan ook) de leverancier voor of ten behoeve
van de afnemer verricht, al dan niet in samenhang met aflevering van goederen.
‘Goederen’ zijn alle producten die door de leverancier worden verkocht, waaronder niet vallen de door haar
geleverde diensten.
‘Overeenkomst’ iedere overeenkomst ten aanzien van de verkoop en levering van goederen en/of diensten die
tussen de leverancier en afnemer tot stand komt.
2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden en de totstandkoming overeenkomst
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij de
leverancier goederen en/of diensten van welke aard dan ook aan de afnemer levert, ook indien deze goederen of
diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven.
2.2 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn
overeengekomen.
2.3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens, en zijn drie maanden
geldig. Tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Alle prijzen zijn exclusief BTW tenzij
anders is aangegeven.
2.4 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod de leverancier heeft bereikt. Door de
acceptatie verklaart de afnemer zich akkoord met de toepasselijk verklaring van deze algemene voorwaarden en
doet hij zonodig afstand van een toepasselijk verklaring van eigen algemene voorwaarden.
2.5 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de offerte worden aangebracht, komt in
afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand, indien de leverancier aan de afnemer
bericht heeft met deze afwijkingen van de offerte in te stemmen.
2.6 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen de leverancier en de afnemer in overleg
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.
2.7 Afbeeldingen, beschrijvingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, maten, gewichten en kleuren van goederen in
de door de leverancier toegezonden bescheidene hebben slechts tot doel een algemeen beeld te schetsen van de
goederen en/of onderdelen daarvan en zijn niet bindend ten aanzien van de te leveren goederen of de te verrichten
diensten.
2.8 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is de leverancier bevoegd om bij het uitvoeren van de overeenkomst
derden in te schakelen of om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
3. Prijs
3.1 Tenzij anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro, exclusief BTW en/of andere heffingen, rechten, en
kosten terzake van plaatsing/montage, fundering en vervoer.
3.2 Indien en voorzover de prijzen zijn gebaseerd op prijslijsten van de leverancier geldt de op het moment van
levering geldende prijsindicatie.
3.3 Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de overeenkomst geldende prijzen.
Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meer kostprijsfactoren (waaronder ondermeer zijn te verstaan
fabrieksen/ of importeursprijzen, invoerrechten, belastingen en accijnzen, premies, arbeidslonen, koersen van
buitenlandse valuta etc.) een verhoging ondergaan, is de leverancier gerechtigd deze verhoging
aan de afnemer in rekening te brengen na verloop van 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst. Indien de
leverancier de overeengekomen prijs voordien wenst te verhogen, heeft de afnemer het recht de overeenkomst te
ontbinden, mits de overeenkomst niet reeds geheel of gedeeltelijk is uitgevoerd, tegen vergoeding van door de
leverancier in verband met de overeenkomst gemaakte directe kosten. De afnemer dient zich op dit recht tot
ontbinding schriftelijk te beroepen binnen 14 dagen nadat de leverancier kenbaar heeft gemaakt de
overeengekomen prijs te verhogen.
3.4 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de leverancier binden de leverancier niet
dan nadat en voor zover zij door de directie van de leverancier schriftelijk zijn bevestigd.
4. Levering
4.1 Tenzij anders overeengekomen, vinden alle leveringen plaats af fabriek: transport van de zaken geschiedt
geheel voor rekening en risico van de afnemer, tenzij anders overeengekomen. Indien de leverancier tevens de
installatie danwel plaatsing van goederen met afnemer is overeengekomen, gaat het risico op schade of verlies van
de goederen over bij voltooide installatie/plaatsing van de goederen. In een dergelijk geval draagt afnemer zorg voor
adequate afsluiting en beveiliging van de bouwplaats en de aldaar aanwezige goederen en materialen.
4.2 Leveringstermijnen worden slechts bij benadering gegeven en gelden niet als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders is overeengekomen. Leveringen mogen in gedeelten plaatsvinden. Een overschrijding van de
levertijd geeft koper in geen geval recht op schadevergoeding.
4.3 Afnemer dient transportschade direct na ontvangst van de goederen aan de vervoerder te melden en een
afschrift daarvan te zenden aan de leverancier.
4.4 Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door afnemer niet zijn afgenomen, blijven ter beschikking
van afnemer en worden door de leverancier voor rekening en risico van afnemer opgeslagen. De leverancier zal
binnen drie werkdagen nadat dergelijke opslag heeft plaatsgevonden, afnemer schriftelijk berichten van het feit dat
de goederen zijn opgeslagen alsmede de locatie van opslag. Dit laat echter de betalingsverplichting van afnemer
onverlet.
5. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht
5.1 De afnemer wordt slechts onder opschortende voorwaarde eigenaar van de door de leverancier geleverde of nog
te leveren zaken. De leverancier blijft eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken, zolang de afnemer de
vorderingen van de leverancier terzake van de tegenprestatie van de overeenkomst of een gelijksoortige
overeenkomst niet betaald heeft. De leverancier blijft tevens eigenaar van de geleverde of nog te leveren zaken
zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit dergelijke overeenkomsten niet betaald
heeft en zolang de afnemer vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten niet
heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten.
5.2 De afnemer is, zolang hij bovenstaande vorderingen niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door de leverancier
geleverde zaken een pandrecht of een bezitloos pandrecht te vestigen.
5.3 Ingeval de afnemer enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te voeren
werkzaamheden jegens de leverancier niet nakomt, is de leverancier zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken,
zowel de oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. De afnemer machtigt de
leverancier de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden. Alle kosten van terugname zullen ten laste van de
afnemer worden gebracht.
5.4 De leverancier verschaft aan de afnemer op het moment dat de afnemer aan al zijn betalingsverplichtingen uit
deze en soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan, de eigendom van de geleverde zaken onder voorbehoud van
pandrecht van de leverancier, ten behoeve van andere aanspraken die de leverancier op de afnemer heeft. De
afnemer zal op eerste verzoek van de leverancier zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader
vereist zijn.
6. Reclame
6.1 Afnemer is verplicht geleverde goederen en/of verrichte diensten direct na levering te controleren op kwaliteit en
eventuele tekortkomingen, en deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 dagen nadat de
goederen zijn geleverd dan wel de diensten zijn verricht schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de gronden
voor de reclame aan de leverancier kenbaar te maken. Verborgen gebreken dienen binnen 7 dagen na de dag
waarop de gebreken zijn ontdekt, althans binnen 7 dagen nadat het gebrek redelijkerwijs had behoren te worden
ontdekt, schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan de leverancier. 6.2 Bewijs van de tijdige indiening alsmede van
de juistheid van de reclame rust op afnemer. Afnemer is gehouden om de leverancier alle medewerking te verlenen
bij het instellen van onderzoek naar de gebreken.
6.3 Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, kleur, hoeveelheid e.d. kunnen
nimmer grond voor reclamaties opleveren.
6.4 Afnemer kan slechts geleverde goederen retourneren, indien de leverancier daarmee vooraf schriftelijk heeft
ingestemd. Acceptatie van retourzending mag door afnemer nimmer als erkenning door de leverancier van gebreken
in het geleverde dan wel als erkenning van aansprakelijkheid worden beschouwd.
6.5 Indien afnemer niet binnen de in de voorgaande leden genoemde termijnen heeft gereclameerd, dan wel indien
afnemer onverminderd over de geleverde goederen blijft beschikken, wordt hij geacht het geleverde akkoord te
hebben bevonden en afstand te hebben gedaan van alle rechten en bevoegdheden welke hem op grond van de wet
en/of de overeenkomst ten dienste staan. In geval van reclame is afnemer niet gerechtigd om de voldoening aan zijn
verplichtingen jegens de leverancier op te schorten.
7. Garantie
7.1 De leverancier verleent 5 jaar volledige garantie op de geleverde goederen, 2 jaar garantie op
bewegende/ronddraaiende delen en kettingen en 1 jaar garantie op netten, met inachtneming van de hierna
gestelde beperkingen staat de leverancier in voor zowel de deugdelijkheid van de constructie van door hem
geleverde zaken als voor de kwaliteit van de daarvoor gebruikte materialen. De garantie houdt in dat de leverancier
alle gebreken in het materiaal en/of de constructie van de geleverde zaken, waarvan de afnemer bewijst dat zij
binnen de garantietermijn na de levering zijn ontstaan, uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een
onjuistheid in de constructie, danwel ten gevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht materiaal, dan wel
onjuiste uitvoering, door de leverancier zullen worden hersteld. c.q. geheel of gedeeltelijk zullen worden vervangen,
zulks ter keuze van de leverancier, waarbij de met de garantiewerkzaamheden gemoeide materiaalkosten voor
rekening van de leverancier zullen komen.
7.2 De leverancier is slechts gedurende de overeengekomen garantietermijn aansprakelijk voor het, naar keuze van
de leverancier, kosteloos leveren van te vervangen onderdelen, danwel herstellen van geconstateerde en tijdig door
afnemer gemelde gebreken. Enige verdere aansprakelijkheid van de leverancier, onder andere maar niet beperkt tot
aansprakelijkheid voor bedrijfs-, gevolg- of indirecte schade aan de zijde van afnemer, is uitgesloten.
7.3 De leverancier verleent 1 jaar volledige garantie op de montage- en/of installatiewerkzaamheden,
reparatie- en onderhoudswerkzaamheden, indien uitgevoerd door de leverancier of onderaannemer van leverancier.
7.4 De garantie is niet van toepassing bij gebreken welke ontstaan door normale slijtage of doordat de van
toepassing zijnde normen niet zijn toegepast, bij onzorgvuldig of oneigenlijk gebruik, vandalisme, onoordeelkundig
onderhoud, bij ongelukken of onheil zoals brand- of waterschade, of indien de zaken door derden, althans niet door
de leverancier zijn gewijzigd, behoudens indien dit laatste met de leverancier uitdrukkelijk is overeengekomen.
7.5 De garantie vervalt indien de beschermende oppervlaktebehandeling in een te grote mate is weggenomen door
beschadiging of onvoldoende onderhoud en hierdoor nieuwe aantastingsvlakken zijn ontstaan.

7.6 Voor producten die direct of indirect in contact staan met gechloreerd- of zout water en producten die op minder
dan 500 meter van de oever staan geldt slechts de helft van de genoemde garantieperiode.
7.7 De garantie is niet van toepassing op gebreken in de geleverde zaken die het gevolg zijn van montage en/of
installatie, onderhoud of reparatie door derden, waaronder de afnemer.
7.8 De garantie geldt slechts, indien de afnemer aan alle verplichtingen jegens de leverancier heeft voldaan.
7.9 Kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door de leverancier volledig in rekening worden
gebracht.
8. Medewerking door de afnemer en inschakeling van derden
8.1 De afnemer zal de leverancier steeds tijdig alle noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen, welke
noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. De afnemer verschaft in ieder geval tijdig informatie met
betrekking tot de indeling van de speelplek en het verloop van de ondergrondse leidingen inclusief kabelwerken.
(Aanmelding bij KLIC minimaal 3 werkdagen voor de opgraafwerkzaamheden aanvangen, is vereist).
8.2 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de
afspraken ter beschikking van de leverancier staan, of indien de afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen
voldoet, kan dit tot opschorting van de uitvoering van de overeenkomst aanleiding geven en kunnen extra kosten
volgens de gebruikelijke tarieven van de leverancier in rekening worden gebracht.
8.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de leverancier bevoegd om bij het uitvoeren van de
overeenkomst derden in te schakelen c.q. om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
8.4 Montage en/of installatie behoort alleen tot de levering indien dit schriftelijk overeengekomen is. Indien de
montage en/of installatie is overeengekomen en tot de opdracht behoort, dient de afnemer ervoor zorg te dragen dat:
de speelplek voor de plaatsing vrijgemaakt is van los oppervlakte materiaal,
zoals schors, parelgrind, speelzand e.d.;
het op de speelplek aanwezige puin, asfalt en beton is verwijderd;
de speelplek goed bereikbaar is voor het transportmiddel van de leverancier;
de speelplek is gevrijwaard van de aanwezigheid van kabels en leidingen;
materialen worden afgevoerd, behoudens verpakkingsmaterialen van de
geleverde zaken, die door de leverancier worden afgevoerd;
voor aanvang van de installatie een vertegenwoordiger namens de afnemer
aanwezig is om een juiste plaatsing te coördineren;
de geleverde Goederen niet eerder in gebruik worden genomen dan nadat (al dan niet door
Afnemer) een valdempende ondergrond is aangebracht. Deze ondergrond dient te voldoen aan de
eisen die zijn vastgelegd in de NEN-EN 1176, WAS en 1177 normen.
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de afnemer verantwoordelijk voor de ondergrond onder en rondom
de te leveren zaak. De leverancier zal de afnemer informatie verstrekken omtrent de valhoogten en de
veiligheidsruimten van de te leveren zaken.
9. Betaling en zekerheid
9.1 De leverancier is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling of contante betaling van de te leveren goederen en/of
diensten te vorderen en/of zekerheidstelling voor de betaling daarvan te verlangen. afnemer is verplicht daaraan te
voldoen.
9.2 Tenzij anders overeengekomen zal de betaling geschieden in twee termijnen: 50% van het bedrag uiterlijk
binnen 8 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst, de overige 50% zal binnen 14 dagen na
levering/oplevering betaald moeten worden. Betaling van meerwerk dient te geschieden zodra dit aan de afnemer in
rekening is gebracht.
9.3 Indien de afnemer niet binnen 14 dagen na factuurdatum, danwel niet binnen de nader overeengekomen termijn
heeft betaald, is de leverancier gerechtigd de vordering te verhogen met een rente van 1,5% per maand - of de
wettelijke rente indien deze hoger is - ingaande 14 dagen na factuurdatum of de overeengekomen uiterste
betalingsdatum, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand wordt gerekend. De leverancier is
gerechtigd in voorkomende gevallen de uitvoering van de overeenkomst op te schorten totdat de betaling is
ontvangen. Alle in dit kader gemaakte kosten van opslag, alsmede andere voorkomende kosten, komen voor
rekening van afnemer. Indien de afnemer in gebreke blijft met (tijdige) betaling, is de leverancier bovendien
gerechtigd het door de afnemer verschuldigde bedrag te verhogen met incassokosten. De buitengerechtelijke
incassokosten worden ten deze gesteld op ten minste 15% van het bedrag der vordering met een minimum van €
500,-.
9.4 Door de afnemer aan de leverancier gedane betalingen strekken achtereenvolgens ter voldoening van kosten,
rente en vervolgens de hoofdsom van de oudste vordering.
9.5 Het is afnemer niet toegestaan enige al dan niet betwiste schuld aan de leverancier te verrekenen met enige al
dan niet betwiste schuld van de leverancier aan afnemer, tenzij dit schriftelijk is overeengekomen door beide
partijen.
10. Meerwerk
10.1 Het niet of in onvoldoende mate nakomen van de verplichtingen uit hoofde van artikel 8 leidt tot meerwerk c.q.
meerkosten en zal als zodanig aan de afnemer in rekening worden gebracht.
10.2 Hiernaast wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen door de leverancier in overleg, al dan niet schriftelijk
vastgelegd, met de afnemer tijdens de uitvoering van de overeenkomst boven de in het contract of de
opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgelegde hoeveelheden wordt geleverd en/of aangebracht dan wel door hem
boven de in het contract of de opdrachtbevestiging uitdrukkelijk vastgestelde werkzaamheden wordt gepresteerd.
11. Annulering/Ontbinding
11.1 Gehele of gedeeltelijke annulering door de afnemer van de door hem geplaatste opdracht/order kan alleen
plaatsvinden met toestemming van de leverancier. Indien de leverancier akkoord gaat met de annulering, zulks
zonder dat er sprake is van verzuim aan zijn zijde, heeft de leverancier steeds het
recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten en gederfde winst. Deze schadevergoeding wordt
vastgesteld op ten minste 25% van de prijs (inclusief BTW) die de afnemer bij uitvoering van de overeenkomst aan
de leverancier had moeten voldoen. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de afnemer geen aanspraak maken op
ongedaanmaking van reeds door de leverancier verrichte prestaties en heeft de leverancier onverkort recht op
betaling van de reeds door hem verrichte prestaties.
11.2 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke voor hem uit de met de
leverancier gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance van betaling,
stillegging of liquidatie van het bedrijf van de afnemer, wordt de afnemer geacht van rechtswege in verzuim te zijn en
heeft de leverancier te zijner keuze het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ofwel de
uitvoering van de overeenkomst gedurende maximaal zes maanden op te schorten, ofwel de overeenkomst geheel
of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is,
onverminderd het recht van de leverancier om betaling te vorderen terzake van de wel geleverde zaken en/of
terzake van de wel door de leverancier uitgevoerde werkzaamheden, en onverminderd het recht om in verband met
de opschorting of ontbinding van de afnemer vergoeding te vorderen van schade, kosten en rente. In de hier
genoemde gevallen is elke vordering welke de leverancier op de afnemer heeft, dadelijk en ineens opeisbaar.
11.3 Tijdens de uitvoering van de overeenkomst is de leverancier gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op
te schorten in geval de afnemer op verzoek en ten genoegen van de leverancier zekerheid dient te stellen voor de
nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst en de afnemer in gebreke is met de verzochte betaling en/of
zekerheidsstelling. Deze bepaling geldt evenzeer indien krediet is bedongen. Weigering van de afnemer de
verlangde zekerheid te stellen, geeft de leverancier het recht de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en
met terugwerkende kracht te ontbinden en het reeds geleverde terug te nemen, onverminderd het recht op
vergoeding van kosten, rente en schade.
11.4 Gehele of gedeeltelijk ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van de
daartoe gerechtigde. Alvorens de afnemer een schriftelijke ontbindingsverklaring tot de leverancier richt, zal de
afnemer te allen tijde de leverancier eerst schriftelijk in gebreke stellen en de leverancier een redelijke termijn
gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen, danwel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de
afnemer nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
11.5 De afnemer heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te
schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen.
12. Overmacht
12.1 Als overmacht zal gelden elke omstandigheid buiten toedoen van de leverancier ontstaan, waardoor de
normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd, zelfs al waren deze omstandigheden ten tijde van de
totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien. Als dergelijke overmacht opleverende omstandigheden gelden
in ieder geval het om welke reden dan ook in gebreke blijven met aflevering door de leveranciers van de leverancier,
stakingen, uitsluitingen, verstoringen van energievoorzieningen, verkeersstoornissen, machinebreuk, maatregelen
van overheidswege, alsmede de gevolgen hiervan, verlies of beschadiging tijdens transport, zodanige
weersomstandigheden dat montage en/of installatie niet normaal realiseerbaar of verantwoord is, etc.
12.2 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht van de leverancier is
de leverancier gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten
hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden, zonder dat de leverancier tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is
de leverancier bevoegd en aan het einde daarvan is de leverancier verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor
gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
13. Industriële en intellectuele eigendomsrechten
13.1 Alle industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot door de leverancier geproduceerde en
geleverde goederen en bescheiden blijven in haar eigendom. De levering van goederen kan niet worden aangemerkt
als een uitdrukkelijke of impliciete licentie tot gebruik, verveelvoudiging of vrijgeven aan derden van de intellectuele
en industriële eigendom, tenzij de leverancier daarvoor schriftelijke toestemming heeft gegeven.
13.2 Het is afnemer niet toegestaan enige op de betreffende goederen aangebrachte merken, handelsnamen of
andere aanduidingen van industriële en intellectuele eigendomsrechten te verwijderen of te wijzigen.
13.3 Indien afnemer vaststelt dat een derde inbreuk maakt op enig industrieel of intellectueel eigendomsrecht van de
leverancier of indien een derde enige aanspraak jegens afnemer maakt in verband met die intellectuele en
industriële eigendomsrechten, zal afnemer de leverancier daarvan onmiddellijk op de hoogte brengen. Afnemer zal
alle in redelijkheid te verlangen medewerking verlenen die kan leiden tot een zo spoedig mogelijke beëindiging van
de inbreukmakende handeling of het geschil.
14. Geschillen en toepasselijk recht
14.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten met de leverancier is met inachtneming van deze voorwaarden
uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
14.2 Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe dan ook genaamd, zullen worden
onderworpen aan het oordeel van de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van de verkoper.

