
 

 

Leveringsvoorwaarden 
 
ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN  
  
Artikel 1. Definities 
1.Verkoper, BINNENBADENVANHOUT gebruikende  de handelsnaam: 
BINNENBADENVANHOUT, zijnde de gebruiker van deze algemene leverings- en 
betalingsvoorwaarden, verder te noemen algemene voorwaarden.  
2.Koper, die partij die zaken en of diensten afneemt en of bestelt bij verkoper zijnde 
elke natuurlijke of rechtspersoon die, tot ons in een contractuele relatie staat uit 
hoofde van een met ons gesloten koopovereenkomst, of een andersoortige 
overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “koper” ook verstaan 
degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken en of diensten worden 
geleverd. 
 
Artikel 2. Toepasselijkheid 
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en 
op alle door verkoper aangegane overeenkomsten, hoe ook genaamd. Met name zijn 
deze voorwaarden ook van toepassing op door verkoper aangegane 
overeenkomsten tot levering van producten, zaken en of diensten aan onze kopers. 
2.  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen 
worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is 
overeengekomen. 
3.  Indien ook de koper naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de 
voorwaarden van de koper niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor 
zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de koper niet in strijd komen met 
de algemene voorwaarden van BINNENBADENVANHOUT, dan is slechts het in 
verkopers voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig andersluidend beding in de 
voorwaarden van de koper doet aan het voorgaande niet af.  
4.  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "levering” (van 
zaken en of producten ), wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van 
diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.  
5.  De voorwaarden zijn ook van toepassing op alle overeenkomsten met 
verkoper, voor de uitvoering waarvan door verkoper van diensten van derden gebruik 
wordt gemaakt. 
6.  Levertijden kunnen geen rechten aan worden gebonden. Dit is altijd een 
advies en soms zijn wij afhankelijk van externe factoren 
7.  Typefouten op website, folder materiaal, etc  zijn ten alle tijden onder 
voorbehoud. 



 

 

 
  
Artikel 3. Offertes 
 
1. Alle offertes van verkoper dienen te worden aangemerkt als uitnodigingen aan 
de potentiële koper tot het doen van een aanbod. Zij binden verkoper derhalve op 
geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig (schriftelijk) 
het tegendeel is bepaald. De aan verkoper gegeven order geldt als aanbod, welke 
eerst na schriftelijke bevestiging door verkoper (de zogenaamde orderbevestiging) of 
betaling van de aanbetaling geacht wordt door verkoper te zijn aanvaard.  
2.  Van de door verkoper gedane offertes maken deel uit- met name ook wat 
betreft het in het vorige lid bepaalde -: ontwerpen, tekeningen, modellen, monsters, 
beschrijvingen, afbeeldingen en dergelijke, alsmede eventuele bijlagen en 
bescheiden die op onze offertes betrekking hebben. Dit alles blijft, evenals door 
verkoper in dit verband gemaakte gereedschappen, verkopers eigendom, moet op 
verkopers verzoek worden teruggegeven en mag zonder verkopers uitdrukkelijke 
schriftelijke toestemming niet worden gekopieerd en/of aan derden worden 
afgegeven. Tevens behoudt verkoper alle uit hoofde van intellectuele en industriële 
eigendom eventueel bestaande rechten voor.  
3.  Elke met BINNENBADENVANHOUT aangegane overeenkomst van koop en 
verkoop van goederen en / of uitvoering van werkzaamheden en of levering van 
diensten wordt eerst bindend voor BINNENBADENVANHOUT door haar schriftelijke 
bevestiging. 
 4.  Elke met BINNENBADENVANHOUT aangegane overeenkomst bevat de 
ontbindende voorwaarde dat BINNENBADENVANHOUT van voldoende 
kredietwaardigheid van de opdrachtgever zal blijken, dit uitsluitend aan haar 
beoordeling. Koper zal toestaan dat BINNENBADENVANHOUT indien nodig 
informatie betreffende hem opvraagt.  
5.  Gegevens betreffende het aangebodene zoals aard , disposities , maten, 
gewichten e.d., alsmede gegevens in media, afbeeldingen e.d. door 
BINNENBADENVANHOUT bij de aanbieding verstrekt, zijn verstrekkingen ter goeder 
trouw en voor BINNENBADENVANHOUT niet bindend. 
 6.  Prijsvermeldingen van BINNENBADENVANHOUT zijn geen offertes.  
7.  Offertes hebben een geldigheidsduur van 14 dagen tenzij expliciet anders is 
aangegeven. 
  
Artikel 4. Totstandkoming overeenkomst 
 
1. Een (koop)overeenkomst met BINNENBADENVANHOUT komt eerst tot stand 
wanneer wij een aan verkoper gegeven order schriftelijk of via e-mail hebben 
aanvaard. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment 
waarop wij de orderbevestiging verzenden. Dit kan in de vorm van een e-mail met 
factuur. 
2.  De door verkoper aan de koper verzonden orderbevestiging in de vorm van 
een factuur wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist 
weer te geven. De koper wordt geacht met de inhoud van onze orderbevestiging in te 
stemmen, tenzij hij binnen 14dagen na dagtekening van verkopers orderbevestiging 
schriftelijk of per e-mail aan ons te kennen geeft dat hij zich niet met de inhoud kan 
verenigen.  



 

 

 
3.  Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen gemaakt en/of gedaan 
door verkopers medewerkers, of namens verkoper gemaakt en/of gedaan door 
andere personen die als vertegenwoordiger optreden, binden verkoper alleen indien 
deze afspraken en/of toezeggingen door verkopers tot vertegenwoordiging bevoegde 
bestuurder(s) schriftelijk zijn bevestigd.  
4.  Indien een natuurlijke persoon namens of voor rekening van een andere 
natuurlijke persoon een overeenkomst sluit , verklaart hij – door de plaatsing van de 
bestelling- daartoe bevoegd te zijn . Deze persoon is naast de andere natuurlijke 
persoon hoofdelijk aansprakelijk voor alle uit de overeenkomst voortvloeiende 
verplichtingen. 
 
Artikel 5. Prijzen 
 
1.  Verkopers prijzen zijn inclusief omzetbelasting.  
2.  De in offertes, contracten en orderbevestigingen vermelde prijzen zijn 
gebaseerd op de ten tijde van totstandkoming van de overeenkomst geldende 
kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstof- en 
materiaalprijzen, loon- en transportkosten, verzekeringspremies, belastingen, 
invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.  
3.  De producten van BINNENBADENVANHOUT worden geleverd tegen prijzen 
die gelden op het tijdstip van bestelling.  
4.  Indien de prijsfluctuatie meer dan 5% bedraagt van de overeengekomen 
transactie, hebben beide partijen het recht om algehele verrekening te verlangen. 
Voorts heeft BINNENBADENVANHOUT het recht om in een dergelijk geval de 
overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren zonder dat rechtelijke 
tussenkomst vereist is. Dit laatste recht komt ook toe aan de koper, echter slechts 
indien verkoper binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst zich op het 
standpunt stelt dat uit veranderingen in de kosten een verhoging van de in de 
opdrachtbevestiging genoemde prijs voortvloeit. Indien de koper van dit recht gebruik 
maakt, dient hij binnen 5 dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling van 
verkoper bij aangetekende brief de ontbinding in te roepen.  
5.  BINNENBADENVANHOUT mag zonder opgaaf van redenen prijswijzigingen 
door voeren voor haar aanbiedingen. 



 

 

 
 
Artikel 6. Levering , afleverings- en leveringstermijnen 
 
1. De door verkoper opgegeven levertijden gaan in op de dag waarop de 
aanbetaling op de bankrekening van BINNENBADENVANHOUT staat. De 
opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij 
uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de individuele overeenkomst. Enkele 
overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat de verkoper van rechtswege in 
verzuim is. Hiertoe is steeds een nadere schriftelijke ingebrekestelling vereist. 
Ingeval - in afwijking van het bovenstaande - in de individuele overeenkomst 
uitdrukkelijk een boete op overschrijding van de levertijd is overeengekomen, is deze 
niet verschuldigd indien de overschrijding van de levertijd het gevolg is van de in 
artikel 14 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen van overmacht.  
2.  Overschrijding van de levertijd geeft de koper geen recht tot het zonder 
rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter 
uitvoering van de overeenkomst.  
3.  Levering geschiedt aan het adres van verkoper, tenzij partijen anders 
overeenkomen.  
4.  Verkoper is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen. Na betaling van 
een voorschot zal levering plaatsvinden.  
5.  Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Deelleveringen 
mogen afzonderlijk gefactureerd worden.  
6. De koper draagt het risico voor de leveringen/ producten vanaf het tijdstip van 
ontvangst 
7.  Verzoekt een koper om de levering van producten op een andere dan de 
gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kunnen wij de hieraan verbonden 
kosten aan de koper in rekening brengen. 
8.  De koper is gehouden het gekochte binnen de overeengekomen tijd af te 
nemen. Bij gebreke daarvan is verkoper gerechtigd op - zulks ter verkopers keuze - 
op grond van het bepaalde in artikel 6:60 Burgerlijk Wetboek te vorderen dat de 
bevoegde rechter verkoper van zijn verbintenis tot levering van de overeengekomen 
producten zal bevrijden, dan wel om zonder voorafgaande ingebrekestelling betaling 
van koopprijs van het niet afgenomen gedeelte te vorderen. Verkoper is in het laatste 
geval gerechtigd de zaken aan een ander te verkopen . Lukt dat niet dan mag 
verkoper de zaken vernietigen. Zowel schade als kosten bij doorverkoop of 
vernietiging komen voor rekening van koper.  
9.  Indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is verkoper 
gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst ontbonden te verklaren. 
Indien de koper overeenkomstig het bovenstaande in gebreke is , is verkoper 
gerechtigd betaling der koopsom vorderen, worden de zaken geacht te zijn 
afgeleverd en zullen de zaken voor rekening en risico van de koper, tegen 
vergoeding van alle daaruit voortvloeiende kosten, worden opgeslagen  
10.  Ingeval er door of vanwege een koper een verwijtbare tekortkoming ontstaat 
komen alle kosten daarvan voor rekening van de koper, ook de kosten van rente, 
aanleg dossier, overleg met een of meerdere raadslieden, kosten juridische 
adviezen, correspondentie en alle kosten van invordering etc..  
11.  Bestelde producten worden niet teruggenomen met terugbetaling van de 
koopsom tenzij er gebreken zijn en pas dan conform artikel 7 en 8 van deze 
voorwaarden. 



 

 

12.  Levertijden kunnen geen rechten aan worden gebonden. Dit is altijd een 
advies en soms zijn wij afhankelijk van externe factoren. 
13.  Als klant de voorbereidingen niet heeft genomen die zijn gegeven door 
BINNENBADENVANHOUT dan kan de installateur bepalen of de installatie door kan 
gaan of niet. Mochten wij terug moeten komen bepaalt de koper de kosten. 
14.  De leveringsvoorwaarden gelden niet voor levering op de Wadden-eilanden 
  
  
Artikel 7. Reclame door de koper 
 
1.  De koper staat in voor de juistheid en de volledigheid van en is 
verantwoordelijk voor de gegevens die koper verstrekt heeft. 
De koper moet waar het de in verkopers offerte, of wat daarvan deel uitmaakt, door 
verkoper verstrekte gegevens, maten, kleurechtheid en dergelijke betreft, rekening 
houden met de gebruikelijke spelingen en met kleine wijzigingen in de door verkoper 
geleverde producten. De door verkoper geleverde zaken mogen dus van de 
omschrijving in de order afwijken indien en voor zover het gaat om kleine 
(maat)verschillen, en ondergeschikte wijzigingen.  
2.  Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan producten die 
uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 8 dagen na levering (of 
binnen 8 dagen na factuurdatum) , indien de producten niet aan de koper (konden) 
worden geleverd, aan verkoper ter kennis worden gebracht. Dit dient te geschieden 
per aangetekende brief, email of telefaxbericht met daarin een duidelijke 
nauwkeurige omschrijving van de klacht en onder opgave van de factuur, waarmee 
de betreffende zaken zijn gefactureerd. Koper dient een zorgvuldige en tijdige 
controle te verrichten.  
3.  Gebreken die ten tijde van de levering niet uiterlijk waarneembaar waren, noch 
bij een zorgvuldige en tijdige controle konden blijken, moeten door de koper binnen 8 
dagen na het aan het licht treden van deze gebreken aan ons ter kennis worden 
gebracht op de wijze als vermeld in lid 2.  
4.  Ieder vorderingsrecht van koper jegens verkoper, betrekking hebbend op 
gebreken in de door verkoper geleverde producten, vervalt indien:  
a. de gebreken niet binnen de in lid 2 en 3 gestelde termijnen en/of niet op de daar 
aangegeven wijze aan verkoper ter kennis zijn gebracht;  
b. de koper verkoper geen/onvoldoende medewerking verleent ter zake een 
onderzoek naar de gegrondheid van de klachten;  
c. de koper de producten niet op de juiste wijze heeft opgesteld, gemonteerd, 
behandeld, gebruikt, bewaard, of onderhouden of hij de zaken heeft gebruikt of 
behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door verkoper 
voorzien;  
d. toepassing van het gebruik van de producten met betrekking tot welke de klachten 
zijn geuit door de koper wordt voortgezet;  
e. de in de individuele overeenkomst genoemde garantietermijn is verstreken of, 
indien zo"n termijn ontbreekt, de klachten eerst worden geuit nadat een periode van 
meer dan 6 maanden sedert de levertijd is verstreken.  
f. De montage niet verricht is door een ter zake deskundig erkend bedrijf.  
5.  In geschillen omtrent de kwaliteit van de door verkoper geleverde producten 
zal een door verkoper aangegeven te goeder naam bekend staand bureau een 
bindende uitspraak doen.  
 



 

 

Artikel 8. Aansprakelijkheid 
 
1.  Uitsluitend indien de garantieverplichtingen ter zake de door verkoper 
geleverde producten niet door derden (zoals fabrikanten) op zich zijn genomen, kan 
de koper jegens ons (garantie)aanspraken doen gelden. Onze aansprakelijkheid is in 
dat geval beperkt tot gebreken die een gevolg zijn van fabricage- en materiaalfouten. 
2.  Op geleverde producten wordt garantie verleend en wel : 2 jaar op alle 
onderdelen. Indien de kuip langere tijd droog heeft gestaan en daardoor lek is 
geworden kan de verkoper geen aansprakelijkheid aanvaarden.  
3.  Ingeval van reclame is verkoper, indien de gegrondheid van de reclame, de 
kwaliteit betreffende, door verkoper wordt vastgesteld en voor verkoper tevens 
aansprakelijkheid als bedoeld in lid 1 bestaat, uitsluitend gehouden tot zulks ter 
keuze van verkoper:  
a. (kosteloos) herstel van gebreken;  
b. terugbetaling van de ontvangen koopsom met ontbinding zonder rechtelijke 
tussenkomst van de gesloten overeenkomst, alles voor zover de koopsom op de 
geleverde gebrekkige producten betrekking hebben;  
c. een in overleg met de koper te betalen schadeloosstelling in ander vorm dan 
hiervoor bedoeld.  
5.  Indien de koper zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke 
toestemming aan de producten reparaties en/of wijzigingen heeft uitgevoerd/doen 
uitvoeren, vervalt elke garantieverplichting voor verkoper.  
6. Zijn de defecten veroorzaakt en of teweeggebracht door of onder 
verantwoording van koper dan komen alle (reparatie)kosten voor diens rekening.  
7.  In de navolgende gevallen kan er ook geen beroep gedaan worden op de 
garantiebepalingen:  
 * A. Verwaarlozing van het product;  
* B. Na het aanbrengen c.q. doen laten aanbrengen van wijzigingen;  
* C. Na reparaties die niet door of namens verkoper zijn verricht;  
* D. Na onoordeelkundig en of onzorgvuldig gebruik,  blikseminslag, bevriezing of 
andere van buiten komende oorzaken;  
* E. Indien het product niet op de gebruikelijke dan wel in de gebruiksaanwijzing 
omschreven wijze is onderhouden;  
* F. Indien het product gebruikt wordt met ongeschikte dan wel verkeerde 
accessoires  
* G. indien de koper het product niet naar des zelfs aard en bestemming heeft 
gebruikt dan wel op een andere wijze onachtzaam heeft behandeld;  
* H. Na verkeerde behandeling, ondeskundigheid, foutieve montage, foutief gebruik 
of gebruik buiten de specificaties.  
* J. Indien eventuele fabrieks- of handelsmerken dan wel en of type en of 
identificatienummers en of tekens verwijderd, beschadigd of gewijzigd zijn.  



 

 

 
 
8.  Behoudens eventuele verplichtingen van verkoper uit hoofde van het 
bovenstaande is verkoper nimmer gehouden tot betaling van enigerlei 
schadevergoeding aan de koper en anderen, tenzij er sprake is van opzet of schuld 
terzijde van verkoper (door degenen die verkoper aansprakelijk houdt met de 
middelen rechtens aan te tonen) blijft de verplichting het gekochte binnen de 
overeengekomen tijd af te nemen en met name is verkoper ook nimmer aansprakelijk 
voor gevolg- of bedrijfsschade, directe- of indirecte schade, hoe ook genaamd, 
winstderving en stilstand schade daaronder begrepen - geleden door koper, diens 
ondergeschikten en bij of door hem tewerkgestelden of derden ontstaan, door hele of 
gedeeltelijke (her)leveringen van producten, vertraagde of ondeugdelijke levering, of 
het uitblijven van levering van producten of door de producten zelf.  
9.  De koper is niet gerechtigd de producten waarover geen gemotiveerde 
reclame bestaat terug te bezorgen cq doen laten bezorgen aan verkoper. Geschiedt 
dit zonder geldige redenen toch, dan zijn alle kosten aan terugbezorging verbonden 
ten laste van de koper. Verkoper is in dat geval vrij de producten voor rekening en 
risico van de koper (onder derden beheer) op te slaan.  
10.  De koper is gehouden verkoper te vrijwaren voor alle aanspraken die derden 
ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen ons mochten doen gelden, 
voor zover de wet zich er niet tegen verzet dat de uit deze aanspraken 
voortvloeiende schaden en kosten voor rekening van de koper komen.  
11.  Enige schadevergoeding kan nimmer hoger zijn dan het aankoopbedrag.  
12.  Alle geleverde producten dienen te worden geïnstalleerd door een erkend 
installateur bij gebreke waarvan alle garantie vervalt en verkoper gevrijwaard wordt 
van alle aansprakelijkheid.  
13.  In beginsel worden onze producten geplaatst en geïnstalleerd door 
BINNENBADENVANHOUT of een door BINNENBADENVANHOUT gecontracteerde 
partner behoudens koper zelf een installateur aanwijst . Verkoper is niet 
aansprakelijk voor (schade) gevolgen van installatie door wie dan ook. Alle producten 
die U aankoopt en die in de garantie vallen binnen 2 jaar worden gerepareerd indien 
ze door ons zijn geïnstalleerd. Zo niet zijn wij alleen aansprakelijk voor vervanging 
van het van het defecte onderdeel. Wanneer een houten bad langere tijd droog staat 
en daardoor lek raakt wijst BINNENBADENVANHOUT enige aansprakelijkheid voor 
het lek worden en blijven, af. 



 

 

 
 
 
Artikel 9. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 
 
1.  Door verkoper geleverde zaken blijven diens eigendom tot aan het moment 
van volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met 
of voortvloeiende uit de door verkoper geleverde producten met inbegrip van kosten 
en rente aan verkoper verschuldigd is.  
2.  Dadelijk nadat het product als geleverd geldt, draagt de koper het risico voor 
alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, 
behoudens voor zover aan de schuld van de verkoper te wijten. De verkoper is 
gerechtigd na het verstrijken van een termijn van 6 maanden nadat het product als 
geleverd geldt de goederen te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na 
aftrek van het door de koper verschuldigde. 
 
Artikel 10. Opschorting en ontbinding 
 
1. Indien koper niet , niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting 
jegens verkoper, is verkoper gerechtigd zonder ingebrekestelling of gerechtelijke 
tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten , hetzij deze 
geheel of ten dele te ontbinden , zulks zonder dat verkoper tot enige 
schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd alle overige 
rechten van verkoper  
2.  Verkoper heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of 
gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien koper 
instaat van faillissement is verklaard, waaronder surseance van betaling heeft 
aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer of zijn vermogen heeft 
verloren. Koper heeft alsdan geen recht op schadevergoeding. 
 
Artikel 11. Betaling 
1.  Betaling dient te geschieden deel bij vooruitbetaling deels netto-contant in 
Euro, tenzij anders overeengekomen, zonder enige aftrek of korting of compensatie, 
contant ter plaatse waar verkoper is gevestigd of door overmaking op een door 
verkoper aangewezen bank- of girorekening of onder rembours, in alle gevallen 
onmiddellijk voor de levering van de betreffende producten en of na het verrichten 
der diensten, dit alles tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij 
betaling per bank of giro geldt de dag van creditering van verkopers bank of 
girorekening als de dag van betaling.  
2. Verkoper kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan 
een kredietverzekeraar naar zijn keuze.  
3.  Ieder betaling van de koper strekt primair ter voldoening van de door hem 
verschuldigde interest alsmede de door verkoper gemaakte invorderingskosten en of 
administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de openstaande 
vordering.  
4.  Indien de betaling niet binnen de overeengekomen termijn heeft 
plaatsgevonden , is koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum rente 
verschuldigd over het nog openstaande bedrag, alsmede de te maken kosten van 
buitenrechtelijke incasso ad 15% van de hoofdsom met een minimum van €300,00 
per factuur en de gerechtelijke incassokosten. Betalingen op factuur moeten niet 



 

 

particulier moeten binnen 14 dagen voldaan worden. Als dat niet correct word 
toegepast kan er achteraf de rente van 1,5% per maand achteraf gefactureerd 
worden. 
  
Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud en zekerheid 
 
1.  Door verkoper geleverde zaken blijven ons eigendom tot aan het moment van 
volledige betaling van al hetgeen de koper uit hoofde van, samenhangende met of 
voortvloeiende uit de door verkoper geleverde producten aan verkoper verschuldigd 
is. 
 
Artikel 13 Annuleren. 
 
1.  Indien koper de opdracht annuleert en / of de goederen weigert af te nemen, is 
koper verplicht de door BINNENBADENVANHOUT reeds aangeschafte materialen 
en grondstoffen en uitbesteedt werk , al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende 
prijs, inclusief lonen en sociale lasten en verzekeringen aan te nemen en te betalen 
en is koper overigens jegens verkoper gehouden tot een volledige vergoeding van 
het reeds gepresteerde. Koper zal eveneens aan verkoper als schadeloosstelling 
verschuldigd zijn het bedrag van 1/3e van de overeengekomen prijs. Koper is voorts 
verplicht verkoper te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de 
annulering van de opdracht en / of weigering van de goederen.  
2.  Onverminderd het vermelde in het vorige lid van dit artikel behoudt verkoper 
zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en / of volledige 
schadevergoeding te vorderen. 
 
Artikel 14. Overmacht 
 
Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst dient te worden verstaan al 
hetgeen daaronder volgens de wet en jurisprudentie wordt begrepen , doch in ieder 
geval: elke omstandigheid buiten onze macht die van dien aard is dat naleving van 
de overeenkomst in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd (niet toerekenbare 
tekortkomingen in de nakoming). Onder overmacht wordt mede verstaan: ziekte van 
verkoper of diens personeel ,oorlog, dreiging van oorlog, werkstaking, onlusten en 
vijandelijkheden van welke aard ook, blokkade, boycot, brand, waterschade, 
natuurrampen, epidemieën, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking 
van de transportmogelijkheden, storingen in verkopers bedrijf, in- en 
uitvoerbeperkingen of -verboden, belemmeringen veroorzaakt door maatregelen, 
wetten of besluiten van internationale, nationale en regionale (overheids-) instanties. 
Indien verkoper door overmacht de leveringsplicht niet, niet behoorlijk of niet tijdig 
kan nakomen is verkoper gerechtigd de overeenkomst of het nog niet uitgevoerde 
gedeelte als ontbonden te beschouwen, dan wel voor bepaalde of onbepaalde tijd op 
te schorten, zulks ter verkopers keuze. Ingeval van overmacht kan de koper verkoper  
niet tot schadevergoeding aanspreken. 



 

 

 
Artikel 15. Wijziging Voorwaarden 
 
1. Verkoper houdt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen c.q. aan te 
vullen  
2  Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met 
inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de 
wijziging.  
3.  Indien koper een wijziging van de voorwaarden niet wil accepteren , kan koper 
tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst 
ontbinden tegen deze datum of de ontvangstdatum van de opzegging indien deze 
gelegen is na de ingangsdatum van de wijziging. 
 
Artikel 16. Toepasselijk recht 
 
Op de door verkoper gedane offertes en op alle door verkoper aangegane 
overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
 
Artikel 17. Geschillenbeslechting 
 
1. Alle geschillen van welke aard ook verband houdende met/voortvloeiende uit 
door verkoper aangegane overeenkomsten en door verkoper verrichte leveringen 
worden berecht door de bevoegde rechter in Nederland. 
Het Nederlands recht is van toepassing ten aller tijde. Geschillen zullen uitsluitend 
worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Groningen  
2.   Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer van deze artikelen ongeldig 
worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden 
volledig van kracht blijven en zullen verkoper en koper in overleg treden ten einde 
nieuwe bepalingen van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, 
waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde 
bepalingen in acht wordt genomen. 
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