
Algemene voorwaarden 

Artikel 1 
Deze voorwaarden zijn de algemene voorwaarden van de vennootschap onder firma  S.  Venema Woning- en 
Projectstoffering V.O.F., tevens handelend onder de naam  Marmoleum Thuis (“Gebruiker”),  gevestigd en 
kantoorhoudende te Emmeloord aan de Lindeweg 3c (8305 AM), ingeschreven in het handelsregister van de 
Kamer  van  Koophandel  voor  Gooi-,  Eem-  en  Flevoland  onder  dossiernummer  39060903,  onder  welk 
dossiernummer onderhavige voorwaarden tevens zijn gedeponeerd.

Artikel 2 Geldigheid van deze voorwaarden. 
2-1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte of prijsopgave en iedere 
overeenkomst van Gebruiker. De toepasselijkheid van de voorwaarden van de Klant wordt 
daarmee uitdrukkelijk uitgesloten.
2-2 Onder “Klant” wordt verstaan iedere (rechts-)persoon tot wie Gebruiker zijn aanbiedingen / 
offertes richt alsmede degene die aan Gebruiker aanbiedingen/offertes richt en degene die aan Gebruiker een 
opdracht verstrekt c.q. degene met wie Gebruiker een overeenkomst aangaat en voorts degene met Gebruiker in 
enige rechtsverhouding staat en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), 
rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n).
2-3 Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden Gebruiker slechts
 indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2-4 Indien enig onderdeel van onderhavige verkoopvoorwaarden nietig blijkt te zijn dan wel 
wordt vernietigd, blijven alle andere onderdelen volledig van kracht. Tevens zal alsdan de 
nietige of vernietigde bepaling worden vervangen door een bepaling die zoveel als wettelijk 
mogelijk is aansluit bij en overeenstemt met het doel van de nietige of vernietigde bepaling.

Artikel 3 Overeenkomst
3-1 Alle aanbiedingen, offertes of prijsopgaven van Gebruiker zijn vrijblijvend en vervallen automatisch na een 
termijn van veertien dagen, tenzij Gebruiker binnen die termijn de aanbieding en/of offerte en/of prijsopgave niet 
langer meer gestand doet dan wel tenzij Gebruiker reeds bij het doen van de aanbieding, offerte of prijsopgave 
anders aangeeft.
3-2  Mondelinge aanbiedingen door Venema of zijn ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door hem 
schriftelijk zijn bevestigd.
3-3 De overeenkomst van koop en verkoop van goederen en uitvoering van werkzaamheden wordt eerst bindend 
voor Gebruiker door zijn schriftelijke bevestiging. 
3-4  Elke met Gebruiker  aangegane overeenkomst  bevat  de ontbindende voorwaarde dat hem van voldoende 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Klant zal toestaan 
dat Gebruiker zo nodig informatie betreffende hem opvraagt, voor welke informatie Gebruiker zich zal wenden 
tot bureau A.F.I te Leeuwarden dan wel enig ander deurwaarderskantoor.
3-5  Gegevens  betreffende  het  aangebodene  zoals  eigenschappen,  maten,  kleur,  enz.,  alsmede  gegevens  in 
catalogi, afbeeldingen e.d. door Gebruiker bij de aanbieding verstrekt, zijn voor hem niet bindend en worden te 
goeder trouw gegeven. 
3-4 Het risico van vergissingen en/of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en opdrachten is 
geheel voor de Klant. 
3-6  Bij  het  meten  van  de  oppervlakten  worden  de  grootste  lengte  en  breedtematen  aangehouden;  op  de 
afvallende stukken kan de totale prijs geen invloed hebben. 
3-7  Ondergronden  dienen  schoon  aangeboden  te  worden.  Gebruiker  behoudt  zich  het  recht  voor  extra  in 
rekening te brengen het schoonmaken, reinigen met water en zeep e.d. Het vorenstaande zal berekend worden 
naar recht en billijkheid volgens de dan geldende tarieven van daggeldwerk. 

Artikel 4 Prijzen 
4-1  Alle overeenkomsten  worden  steeds  afgesloten  op  basis  van  de  op  het  tijdstip  van  afsluiting  geldende 
prijzen. 
4-2 Klant  staat  in  voor de juistheid en volledigheid  van de door Klant  aan Gebruiker  in  het  kader  van de 
totstandkoming en de uitvoering van de overeenkomst verstrekte gegevens en zal Gebruiker steeds onmiddellijk 
schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen in de verstrekte gegevens.  Gebruiker is niet aansprakelijk voor 
aanspraken van Klant en/of derden die het gevolg zijn dan wel verband houden met door Klant aan Gebruiker 
onjuist  en/of  niet  volledig  verstrekte  gegevens  dan  wel  met  door  Klant  aan  Gebruiker  niet  tijdig  gemelde 
wijzigingen van de verstrekte gegevens.



4-3  Indien  na  de  overeenkomst  de  prijzen  van  lonen,  materialen,  hulpmaterialen,  grondstoffen,  onderdelen, 
sociale  lasten,  omzetbelasting  e.d.  verhogingen  ondergaan  ook  al  geschieden  deze  ingevolgde  reeds  bij  de 
aanbieding te voorziene omstandigheden, kunnen deze worden doorberekend aan de Klant. Gebruiker houdt zich 
het recht  voor aan Klant een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien na het sluiten van de 
overeenkomst een verhoging optreedt in een of meer prijsbepalende factoren.
4-4 Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen transactie, hebben beide partijen het 
recht algehele verrekening te verlangen. 
4-5 De betaling van een eventuele meerprijs op grond van dit artikel zal dienen te geschieden, gelijk met de 
hoofdsom. 

Artikel 5 Afspraken 
Afspraken of overeenkomsten met ondergeschikte leden van het personeel van Gebruiker binden de laatste niet, 
voor zover ze door Gebruiker niet schriftelijk zijn bevestigd. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te 
beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

Artikel 6 Meer- en minderwerk 
6-1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. 
6-2  Meer-  en  minderwerk  voor  of  tijdens  de  uitvoering  van  de  werkzaamheden  mondeling  of  schriftelijk 
opgedragen, komt voor verrekening in aanmerking. 
6-3  Door Gebruiker te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten zijn schuld, kunnen aan de Klant  in 
rekening worden gebracht. 

Artikel 7 Aansprakelijkheid 
7-1  Gebruiker  is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct  of 
indirect gevolg van: 

a. Overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; 
b. Daden of nalatigheden van de Klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege 

hem te werk zijn gesteld; 
c. Nalatigheden van de Klant in het onderhoud van de geleverde zaken; 
d. Beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische en chemische dan wel biologische 

invloeden van buitenaf; 
e. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 
f. Buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of 

geleverd; 
g. Verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht; 
h. Enige andere van buiten afkomende oorzaak. 

7-2  Gebruiker  is  slechts  aansprakelijk,  voor  zover  zijn  verzekering  dit  dekt,  dan  wel  tot  maximaal  de 
factuurwaarde,  voor  schade  aan  het  werk,  hulpstukken  materiaal  en  materieel,  alsmede  aan  het  werk  en/of 
eigendommen van de opdrachtgever en/of derden, voor zover ontstaan door schuld van Gebruiker of van hen, 
door hem te werk zijn gesteld op de aan hem opgedragen werk(en). 
7-3  Gebruiker  is  niet  aansprakelijk  indien zich bouwkundige gebreken voordoen aan de onderconstructie  of 
omringende constructie dan wel het bouwwerk, waar de vloer op is aangebracht en welke geleid heeft tot schade 
aan de geleverde zaken, zoals inwatering, doorslaand of optrekkend vocht, vochttoetreding vanuit kruipruimtes, 
oneffenheid van de onderconstructie, constructieve gebreken en dergelijke. 
7-4  Gebruiker  zal  in  beginsel  niet  gehouden  zijn  geleden  bedrijfs-  en/of  gevolgschade  van  een  Klant  te 
vergoeden zulks afhankelijk van de aard van de schuld. 

Artikel 8 Betaling 
8-1 Gebruiker is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van de Klant te vragen van 
minimaal 25% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van 
Gebruiker  de  overeenkomst  wordt  ontbonden  heeft  de  Klant  het  recht  op  terugbetaling  van  de  gedane 
aanbetaling, benevens schadevergoeding, zoals verder in deze voorwaarden geregeld, waarvan in ieder geval de 
wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. 

8-2 De Klant is gehouden de facturen van Gebruiker binnen de op de factuur vermelde betalingstermijn betaald 
te hebben, en anders binnen 14 dagen na datum van de factuur. De betalingstermijn betreft een fatale termijn. Bij 
niet  tijdige  betaling van de facturen  van Gebruiker  is  Klant  van  rechtswege  in  verzuim.  Gebruiker  bepaalt 
zelfstandig  de  betalingstermijnen.  Daarvan  afwijkende  door  de  Klant  gehanteerde  termijnen  worden  niet 
geaccepteerd, behoudens indien partijen schriftelijk een andere betalingstermijn zijn overeengekomen.



8-3 Indien  de  Klant  tekortschiet  in  zijn  verplichting  tot  het  betalen  van  de  facturen  binnen  de  gestelde 
betalingstermijn is Klant bovenop het opeisbare bedrag een rentepercentage verschuldigd gelijk aan de wettelijke 
(handels)rente vermeerderd met 2% (zegge: twee procent) per maand. 

8-4 Door de Klant verrichte betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde 
rente, (incasso)kosten en boetes, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al 
vermeldt de Klant dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

8-5 Klant heeft  nimmer de bevoegdheid betaling van de verschuldigde bedragen deels dan wel geheel  op te 
schorten dan wel over te gaan tot verrekening van verschuldigde bedragen met bedragen die Klant meent van 
Gebruiker te vorderen te hebben, zulks behoudens in die gevallen dat uit een onherroepelijke uitspraak blijkt van 
de juistheid van de vorderingen  van Klant  en voor het  overige  is  voldaan  aan  de wettelijke vereisten voor 
opschorting en/of verrekening.

Artikel 9 Annuleren 
9-1  Indien  de Klant  de opdracht  annuleert  en/of  de goederen  weigert  af  te  nemen,  is  hij  verplicht  de door 
Gebruiker reeds aangeschafte materialen en grondstoffen,  al dan niet bewerkt  of verwerkt tegen de kostende 
prijs, inclusief lonen en sociale lasten, over te nemen. Klant zal eveneens aan Gebruiker als schadeloosstelling 
verschuldigd  zijn  het  bedrag  van  1/3  van  de  overeengekomen  prijs.  Klant  is  voorts  verplicht  Gebruiker  te 
vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de 
goederen. 
9-2  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt Gebruiker zich alle rechten voor om 
volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 10 Leveringstermijnen 
10-1  Indien partijen  een  levertermijn  hebben  afgesproken  dan  wel  indien  Gebruiker  een  levertermijn  heeft 
aangegeven, heeft te gelden dat die levertermijn niet is aan te merken als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk 
en  schriftelijk  anders  door  partijen  is  overeengekomen.  Gebruiker  garandeert  niet  dat  een  levering  zal 
plaatsvinden binnen de afgesproken dan wel aangegeven levertermijn.
10-2 Overschrijding door Gebruiker van een levertermijn als is bedoeld in artikel 10.1 van onderhavig artikel 
kwalificeert niet als een aan Gebruiker toe te rekenen tekortkoming en rechtvaardigt niet de ontbinding van de 
overeenkomst  door  de  Klant,  en  heeft  aldus  evenmin  als  gevolg  dat  Gebruiker  aansprakelijk  is  voor  de 
vergoeding van eventueel door de Klant als gevolg van de feitelijke langere levertermijn geleden schade.
10-3 Gebruiker heeft te allen tijde het eenzijdige recht om gekochte goederen in gedeelten te leveren, behoudens 
die gevallen dat een deellevering geen zelfstandige waarde heeft.
10-4 In het geval van een of meerdere deelleveringen heeft Gebruiker het recht elke deellevering separaat aan 
Klant te factureren.
10-4  De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Gebruiker zijn de 
goederen te leveren of de werkzaamheden ter hand te nemen. 
10-5 Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de Klant zijn afgenomen, 
staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 

Artikel 11 Vervoer 
De verzending geschiedt op de wijze als door Gebruiker aangegeven. Wenst de Klant een zending anders te 
ontvangen, zoals o.a. door snel- of expresseverzending, dan zijn de extra kosten hieraan verbonden voor zijn 
rekening. 

Artikel 12 Eigendomsvoorbehoud 
12-1 De door Gebruiker geleverde zaken blijven het eigendom van Gebruiker totdat de Klant alle navolgende 
verplichtingen uit alle met de Gebruiker gesloten overeenkomsten heeft nagekomen:

de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren goederen zelf,
de  tegenprestatie(s)  met  betrekking  tot  de  gesloten  overeenkomst  eventueel  geleverde 
(bijkomende) diensten;
de vordering(en) van de Gebruiker op de Klant wegens de niet-nakoming door de Klant van zijn 
verplichtingen uit hoofde van de gesloten overeenkomst(en).

12-2 Door Gebruiker afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen 
uitsluitend door de Klant in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.



12-3 De Klant is niet bevoegd en de Klant doet afstand van zijn rechten daartoe de geleverde goederen te 
verpanden of daar enig ander recht op te vestigen.
12-4 Op door de Gebruiker aan de Klant geleverde goederen, die door betaling in eigendom van de Klant zijn 
overgegaan en zich nog in handen van de Klant bevinden, behoudt Gebruiker zich hierbij reeds nu voor alsdan 
de pandrechten voor als bedoeld in art. 3:237 BW tot meerdere zekerheid van vorderingen, anders dan de in lid 1 
van dit artikel genoemde, die Gebruiker uit welke hoofde dan ook tegen de Klant mocht hebben. De in dit lid 
opgenomen bevoegdheid geldt eveneens ten aanzien van door Gebruiker geleverde goederen die door de Klant 
zijn bewerkt of verwerkt, waardoor Gebruiker zijn eigendomsvoorbehoud heeft verloren. Klant verklaart nu 
reeds voor alsdan bevoegd te zijn tot de verpanding, daaraan op eerste verzoek van Gebruiker mee te werken, en 
verklaart tevens dat hij niet in strijd met artikel 12.3 enig ander beperkt recht op de goederen heeft doen vestigen, 
een en ander op straffe van de in artikel 12.5 genoemde boete.
12-5 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is 
Gebruiker  gerechtigd  geleverde  goederen  waarop  het  in  lid  1  bedoelde  eigendomsvoorbehoud  rust  dan wel 
waarop het in lid 4 bedoelde pandrecht rust bij de Klant of derden die de zaak voor de Klant houden weg te halen 
of weg te doen halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van de verbeurte 
van een onmiddellijk,  zonder rechterlijke tussenkomst,  opeisbare boete van 10% per  dag van het  door hem 
verschuldigde bedrag.
12-6 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen willen vestigen of doen 
gelden, is Klant verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarover te informeren, 
zulks aangezien de Klant de schriftelijke toestemming van Gebruiker nodig heeft de vorenbedoelde rechten op 
de goederen te doen vestigen.
12-7 De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Gebruiker en op straffe van de in artikel 12.5 genoemde 
boete:

de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verzekeren en verzekerd te houden tegen 
brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en een afschrift van deze polissen van de 
vorenbedoelde verzekeringen aan Gebruiker ter inzage te verstrekken;
alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud 
geleverde goederen te verpanden aan Gebruiker op de manier die wordt voorgeschreven in art. 
3:239 BW;
de  vorderingen  die  de  Klant  verkrijgt  jegens  zijn  afnemers  bij  het  doorverkopen  van  onder 
eigendomsvoorbehoud  door  Gebruiker  geleverde  goederen  te  verpanden  aan  Gebruiker  op  de 
manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;
de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te merken als het eigendom van Gebruiker;
op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Gebruiker  ter 
bescherming van haar eigendomsrecht en ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen 
van Klant jegens Gebruiker wil treffen en welke de Klant niet onredelijk hinderen in de normale 
uitoefening van het bedrijf van Klant.

Artikel 13 Overmacht 
13-1 Indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de Gebruiker is de Gebruiker niet jegens de Klant 
aansprakelijk voor het feit dat hij niet in staat is de overeenkomst deels dan wel geheel na te komen. In dat geval 
heeft de Gebruiker het recht c.q. de bevoegdheid de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk, dit laatste gelet 
op de gevolgen van de overmacht, te ontbinden dan wel door opzegging met onmiddellijke ingang te beëindigen 
dan wel een beroep te doen op opschorting van zijn verplichtingen zolang als de overmachtsituatie voortduurt, 
zulks zonder dat de Klant uit dien hoofde jegens Gebruiker enig recht heeft dan wel te gelde kan maken, zoals 
rechten op schadevergoeding, vergoeding van (rente)kosten. Indien de Gebruiker een beroep doet op opschorting 
van zijn verplichtingen, is de Klant gehouden – na het einde van de overmachtsituatie – de overeenkomst 
onverkort na te komen. Een beroep op opschorting is niet mogelijk, indien de overmachtsituatie definitief is en 
zulks door een onafhankelijke deskundige is bepaald.
13-2 Onder overmacht worden verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die 
niet aan Gebruiker zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de 
nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) zijn begrepen alle oorzaken voor de tekortkoming die 
buiten de macht van de Gebruiker liggen, waaronder doch niet uitsluitend: stakingen in andere bedrijven dan die 
van Gebruiker, stakingen in het bedrijf van Gebruiker, rampen en/of oorlogen, terroristische aanslagen, een 
algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen 
prestatie benodigde zaken of diensten, niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan 
Gebruiker afhankelijk is en algemene vervoersproblemen, alsmede calamiteiten bij Gebruiker zelf, zoals – doch 
niet uitsluitend – brand en inbraak, die het leveren tijdelijk niet mogelijk doen zijn.



13-3 Indien Gebruiker bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of 
slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is Gebruiker gerechtigd het reeds geleverde c.q. het 
leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen, tenzij hetgeen is 
geleverd geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14 Leverantie 
Onder leverantie wordt verstaan de feitelijke aanbieding aan de opdrachtgever. Wanneer overgekomen is waar 
en wanneer de levering van de goederen of de levering van half gerede producten zal geschieden, heeft de Klant 
op straffe van kosten en schade te zorgen; 

a. Dat de plaats waar de werkstukken en/of materialen opgeborgen moeten worden, of de leveringen moeten 
geschieden zodanig is, dat beschadiging op welke wijze ook, niet plaats zal vinden; 

b. Dat de toegang tot het terrein en/of ruimte waar de aflevering moet gebeuren onbelemmerd is en voorts 
alle medewerking verleend wordt om een vlotte aflevering mogelijk te maken; 

c. Dat indien lift of kraan gebruikt moet worden, de gelegenheid daartoe gegeven wordt. Schade daarbij 
ontstaan is voor rekening van de Klant tenzij de schuld van Gebruiker komt vast te staan. 

d.  Dat  de ondervloeren  vrij  zijn van kalk,  cement-,  vuilresten en bezemschoon ter beschikking worden 
gesteld; 

e.  Dat  in  de  ruimte,  waarin  gewerkt  moeten  worden,  voor  elektriciteit,  licht,  verwarming,  water  en 
voldoende ventilatie gezorgd is. 

De werkzaamheden worden geacht verricht te worden in normale werktijden tenzij anders is overeengekomen. 

Artikel 15 Gebreken en reclameren
15-1 De Klant dient de gekochte goederen direct bij de aflevering - of indien zulks niet mogelijk is zo spoedig 
als  daarna  mogelijk  is  - te  (laten)  onderzoeken.  Hierbij  dient  de  Klant  onder  meer  te  onderzoeken  of  het 
geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:

of de juiste goederen zijn geleverd;
of  de afgeleverde  goederen  wat  betreft  kwantiteit  (bijvoorbeeld  het  aantal  en de  hoeveelheid) 
overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;
of  de  afgeleverde  goederen  voldoen  aan  de  overeengekomen  kwaliteitseisen  of  - indien  deze 
ontbreken  - aan  de  eisen  die  gesteld  mogen  worden  voor  een  normaal  gebruik  en/of 
handelsdoeleinden.

15-2  Indien  de  Klant  bij  het  in  artikel  15.1  bedoelde  onderzoek  constateert  dat  hetgeen  is  geleverd  niet 
beantwoordt aan hetgeen partijen zijn overeengekomen, is de Klant verplicht zulks schriftelijk binnen 8 (zegge: 
acht) dagen na het tijdstip van de levering aan de Gebruiker te melden, bij gebreke waarvan de Klant uit hoofde 
van de gestelde gebreken geen enkel recht meer jegens Gebruiker heeft en geldend kan maken.

15-3 Indien er sprake is van niet-zichtbare gebreken, die Klant bij het in artikel 15.1 bedoelde onderzoek naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet had kunnen c.q. behoeven te ontdekken, dient de Klant binnen 8 
(zegge:  acht)  dagen  na  ontdekking  van  het  gebrek,  doch  uiterlijk  binnen  14  (zegge:  veertien)  dagen  na 
aflevering, de Gebruiker schriftelijk in kennis te stellen van voornoemde niet-zichtbare gebreken, bij gebreke 
waarvan de Klant uit hoofde van de gestelde gebreken geen enkel recht meer jegens Gebruiker heeft en geldend 
kan maken.

15-4 Ook indien de Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen 
bestaan. Hetgeen in artikel 8.5 is bepaald is onverkort van toepassing. Goederen kunnen slechts na voorafgaande 
schriftelijke toestemming van Gebruiker aan Gebruiker worden geretourneerd.
15-5 Gebruiker dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Bij overeenstemming zal een 
schriftelijke verklaring worden opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend. 
15-3  Mochten partijen niet  tot  overeenstemming kunnen komen, dan wordt bij  tijdig reclameren  c.q.  klacht 
indienen, een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De kosten van deze deskundige komen voor rekening 
van de partij die in het ongelijk wordt gesteld, tenzij anders is overeengekomen. 
15-4 Indien de reclame naar het oordeel van Gebruiker c.q. de onafhankelijk deskundige juist is, zal Gebruiker 
hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij 
de geleverde goederen gratis vervangen na terugzending daarvan in originele toestand. 



Artikel 16 Garantie 
Voorverkochte en geleverde goederen met fabrieks- resp. importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de 
door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 

Artikel 17 Tekortschieten Klant en gevolgen
17-1  Indien Klant jegens Gebruiker tekortschiet in de nakoming van enige verplichting, waaronder – doch niet 
uitsluitend – een betalingsverplichting, zijn alle vorderingen van Gebruiker op de Klant onmiddellijk opeisbaar 
en heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel met onmiddellijke ingang door middel van 
opzegging te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks met het behoud van 
alle mogelijke rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de ruimste zin van het woord.
17-2 Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Gebruiker omstandigheden ter kennis komen die Gebruiker 
goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zoals – doch niet uitsluitend – 
dat bij Klant beslagen zijn gelegd, dan wel dat Klant in betalingsmoeilijkheden verkeert, zulks onder meer jegens 
derden,  dan  wel  indien  Klant  surseance  van  betaling  heeft  aangevraagd,  dan  wel  indien  jegens  Klant  een 
faillissementsverzoek aanhangig is dan wel indien Klant in staat van faillissement is verklaard, heeft Gebruiker 
het  recht  de  door  Klant  aan  Gebruiker  verschuldigde  bedragen  direct  opeisbaar  te  stellen,  alsmede  heeft 
Gebruiker alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel door middel van opzegging met onmiddellijke 
ingang te beëindigen dan wel de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zulks met behoud van alle 
rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de ruimste zin van het woord.
17-3  Indien  de Gebruiker  de Klant  bij  of na het  sluiten van de overeenkomst  heeft  gevraagd  (aanvullende) 
zekerheid te stellen voor de nakoming van de verplichtingen van Klant en deze zekerheid blijft uit dan wel is 
onvoldoende,  dan heeft  de Gebruiker  het  recht  de door Klant  aan Gebruiker  verschuldigde  bedragen  direct 
opeisbaar te stellen, alsmede heeft Gebruiker alsdan het recht de overeenkomst te ontbinden dan wel door middel 
van  opzegging  met  onmiddellijke  ingang  te  beëindigen  dan  wel  de  uitvoering  van  de  overeenkomst  op  te 
schorten, zulks met behoud van alle rechten, waaronder het recht op schadevergoeding in de ruimste zin van het 
woord. 
17-4 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Gebruiker zich 
bij  de uitvoering van de overeenkomst  bedient  of  zich pleegt  te bedienen,  welke van dien aard zijn dat  de 
uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt dat 
naleving  van  de  overeenkomst  in  redelijkheid  niet  meer  van  Gebruiker  kan  worden  gevergd,  is  Gebruiker 
bevoegd de overeenkomst  met onmiddellijke ingang te  beëindigen,  zonder dat  alsdan voor Gebruiker  enige 
aansprakelijkheid zal ontstaan jegens de Klant.
17-5 Indien  de  Gebruiker  voor  de  nakoming  van  de  overeenkomst  afhankelijk  is  van  derden,  waaronder 
bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend - (toe)leveranciers, en de Gebruiker als gevolg van die afhankelijkheid van 
derden tijdelijk dan wel definitief niet in staat is de overeenkomst geheel dan wel gedeeltelijk na te komen, is 
hetgeen in artikel 17.4 is bepaald van overeenkomstige toepassing.

Artikel 18 Geschilbeslechting
18-1 In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen 
Gebruiker en Klant, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de Rechtbank te Lelystad (zijnde 
een nevenvestiging van de rechtbank Zwolle-Lelystad), zulks ook indien Klant een niet in Nederland gevestigde 
partij is.
18-2 Gebruiker  blijft  echter  bevoegd  de  Klant  te  dagvaarden  voor  de  volgens  de  wet  of  het  toepasselijke 
internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19 Toepasselijk recht
19-1 Op elke overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
19-2 Indien op de overeenkomst tussen Gebruiker en de Klant een versie van onderhavige voorwaarden in een 
andere taal dan de Nederlandse taal van toepassing is, is bij de uitleg van de tekst van de bepalingen hetgeen in 
de  Nederlandse  tekst  is  bedoeld  doorslaggevend.  Dit  betekent  dat  bij  de  uitleg  van  zoveel  als  mogelijk  is 
aansluiting moet worden gezocht bij hetgeen in de Nederlandse tekst  is bedoeld overeen te komen, waarbij 
partijen overeenkomen dat sprake dient te zijn van een zo grammaticaal mogelijke uitleg van de bewoordingen 
van de bepalingen van onderhavige voorwaarden.

Artikel 20 Wijziging van de voorwaarden
Gebruiker  is  bevoegd  wijzigingen  in  onderhavige  voorwaarden  aan te  brengen.  Deze  wijzigingen  treden  in 
werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden en na toezending van de gewijzigde voorwaarden, al 
dan niet elektronisch, door Gebruiker aan Klant. 
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