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1. Definities 

In deze algemene verkoopvoorwaarden ("voorwaarden") wordt verstaan onder:  
Afnemer 
Iedere natuurlijke- of rechtspersoon die Producten van Leverancier afneemt, 
dan wel daartoe met Leverancier in onderhandeling treedt. 
Bevestiging 
Een verklaring waarmee Leverancier aan Afnemer de uitvoering van de door 
Afnemer geplaatste Order Bevestigt. 
Leverancier 
De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Roba Metals B.V., 
gevestigd en kantoorhoudende te IJsselstein (U), aan de Zomerdijk no. 17-
33. 
Order 
Iedere opdracht van Afnemer geplaatst bij Leverancier, in welke vorm dan 
ook. 
Overeenkomst 
De door Partijen conform artikel 3 gesloten Overeenkomst die betrekking 
heeft op de verkoop van Producten inclusief de daarbij behorende bescheiden 
en gewoontes die daar integraal deel van uitmaken. 
Partijen 
Leverancier en Afnemer. 
Producten 
Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst. 
Werkdag 
Alle dagen, met uitzondering van zaterdagen, zondagen en in Nederland 
erkende feestdagen.  
Schriftelijk 
Per (aangetekende) brief, per fax of per e-mail. 

 
2. Toepasselijkheid 
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing 

op alle (rechts)handelingen van Leverancier en Afnemer. Door Bevestiging of 
afname van de Order gaat Afnemer akkoord met deze voorwaarden. 

2.2 Het staat Partijen vrij om bij het sluiten van een Overeenkomst (deels) af te 
wijken van deze voorwaarden, onder het voorbehoud dat de afwijkende 
voorwaarden door Leverancier Schriftelijk zijn Bevestigd. In geval van strijdigheid 
tussen een bepaling in de voorwaarden en een bepaling in de Overeenkomst, 
prevaleert de bepaling in de Overeenkomst. 

2.3 Voor zover Partijen eerder op basis van deze voorwaarden een Overeenkomst 
hebben gesloten, verklaren zij zich er mee akkoord, dat deze voorwaarden ook op 
latere Overeenkomsten tussen hen van toepassing zullen zijn. Deze bepaling is 
niet van toepassing op eventuele overeengekomen afwijkingen ten aanzien van de 
voorwaarden die slechts geacht worden voor één Overeenkomst te gelden.  

2.4 De toepasselijkheid van de voorwaarden van Afnemer wordt uitdrukkelijk van de 
hand gewezen. 

 
3 Totstandkoming overeenkomst 
3.1 Alle aanbiedingen van Leverancier zijn geheel vrijblijvend en binden Leverancier 

niet. Een Overeenkomst komt tot stand, indien door Afnemer een Order bij 
Leverancier is geplaatst en de Order door Leverancier Schriftelijk is Bevestigd aan 
Afnemer. 

3.2 Behoudens omgaand Schriftelijk protest door Afnemer, wordt een Overeenkomst 
tussen Partijen geacht juist te zijn weergegeven in de door Leverancier aan 
Afnemer gezonden Bevestiging. 

3.3 Behoudens het bepaalde in artikel 17.3, zullen wijzigingen in en aanvullingen op 
een Overeenkomst slechts van kracht zijn, indien zij Schriftelijk tussen Leverancier 
en Afnemer zijn overeengekomen. Mondelinge afspraken zijn eerst bindend, nadat 
deze Schriftelijk door Leverancier zijn bevestigd binnen 3 Werkdagen na de dag 
waarop de betreffende mondelinge afspraken zijn gemaakt en niet door Afnemer 
Schriftelijk zijn weersproken binnen 3 Werkdagen na ontvangst van deze 
Schriftelijke Bevestiging van Leverancier. 

3.4 Alle door Leverancier verstrekte technische adviezen, getallen, maten etc. zijn 
slechts bindend voor zover Leverancier deze uitdrukkelijk Schriftelijk heeft 
Bevestigd. Zonder Schriftelijke Bevestiging als bedoeld in de voorgaande volzin, is 
Leverancier niet aansprakelijk voor schade ontstaan als gevolg van afwijkingen 
van de door hem verstrekte informatie. 

3.5 De Leverancier is gerechtigd om, zonder dat rechterlijke tussenkomst nodig is, een 
Overeenkomst te ontbinden, indien de kredietverzekeraar geen kredietlimiet 
afgeeft voor Afnemer of indien een door de kredietverzekeraar afgegeven 
kredietlimiet ingetrokken wordt, dan wel – om welke reden dan ook – onvoldoende 
wordt. In geval van ontbinding van een Overeenkomst als bedoeld in de 
voorgaande volzin, heeft Afnemer generlei recht op betaling dan wel schade-
vergoeding. 

 
4 Levering 
4.1 De Leverancier zal de door hem opgegeven leveringstermijnen zoveel mogelijk 

nakomen. De opgegeven leveringstermijnen, die gebaseerd zijn op voor 
Leverancier tijdens het sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden, 
zijn geheel vrijblijvend. Alle leveringen geschieden conform Incoterms® 2010 (Ex 
Works), tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. 

4.2 De leveringstermijn vangt aan op de datum waarop de Overeenkomst conform 
artikel 3 tot stand is gekomen. Indien en voor zover Leverancier voor het nakomen 
van de Overeenkomst afhankelijk is van informatie die door Afnemer dient te 
worden aangeleverd, gaat de leveringstermijn pas in op het moment dat Afnemer 
alle ter zake relevante informatie, ter beoordeling aan Leverancier, heeft verstrekt. 

4.3 Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft Afnemer geen recht op 
schadevergoeding dan wel ontbinding van de Overeenkomst. 

4.4 Partijen kunnen overeenkomen dat de door Afnemer gekochte Producten (nader) 
dienen te worden gespecificeerd en/of ingedeeld. Indien aldus is overeengekomen, 
is Afnemer verplicht, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, dit te doen 
binnen 2 maanden na de datum waarop de Overeenkomst door Leverancier is 
Bevestigd, doch in ieder geval tenminste 1 maand voor de overeengekomen 
leveringsdatum. In dit geval gaat de leveringstermijn pas in nadat de gekochte 
Producten nader zijn gespecificeerd.  

4.5 Indien Afnemer niet binnen 5 Werkdagen, nadat hij door Leverancier daartoe is 
gesommeerd, aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikel 4.4 heeft voldaan, 
verbeurt hij aan Leverancier, onverminderd het recht op schadevergoeding, een 
onmiddellijk opeisbare boete gelijk aan 25% van de, naar de koers op de dag 
waartegen Afnemer is gesommeerd, berekende verkoopprijs van de Producten ten 
aanzien waarvan Afnemer in gebreke is gebleven deze te specificeren, dan wel in 
te delen.  

4.6 Voor zover Partijen overeenkomen dat de verkochte Producten in gedeelten 
worden afgeleverd, wordt iedere deelleverantie beschouwd als een afzonderlijke 
Overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing zijn. 

 

5 Transport 
5.1 Indien Leverancier het transport verzorgt, dient Afnemer de verzendinstructies 

tenminste 5 Werkdagen voor de voorziene leveringsdatum aan Leverancier te 
hebben meegedeeld.  

5.2 Indien Afnemer het transport verzorgt, is hij verplicht de Producten af te (doen) 
halen binnen 5 Werkdagen nadat Leverancier aan Afnemer heeft meegedeeld dat 
de Producten voor afhaling gereed staan. 

5.3 Voor zover Afnemer de Producten niet tijdig afneemt, dan wel de 
verzendinstructies als bedoeld in artikel 5.1 en 5.2 niet tijdig aan Leverancier doet 
toekomen, of wanneer levering op afroep is overeengekomen en niet tijdig wordt 
afgeroepen, is Leverancier gerechtigd om de Producten voor rekening en risico van 
Afnemer op te (doen) slaan, dan wel bedoelde Producten aan derden te verkopen, 
onverminderd het recht van Leverancier op ontbinding op grond van artikel 
12.1(a) en het recht van Leverancier om eventueel door hem geleden schade op 
Afnemer te verhalen.  

5.4 De Leverancier is gerechtigd om verzending van voor Afnemer bedoelde Producten 
te laten plaatsvinden vanuit een andere plaats dan die waar zijn magazijn is 
gelegen. Het magazijn van waaruit wordt geleverd wordt dan geacht het magazijn 
van Leverancier te zijn en de bepalingen van deze voorwaarden blijven onverkort 
van kracht. 

 
6 Inspectie en klachten 
6.1 Wanneer is overeengekomen dat de goederen bij of na aflevering zullen worden 

gekeurd, geschiedt deze keuring op de plaats van aflevering, op de in de branche 
gebruikelijke wijze, door één of meer door Partijen in onderling overleg 
aangewezen perso(o)n(en). Tenzij anders overeengekomen, zijn de kosten voor 
het keuren voor rekening van Afnemer. Indien Afnemer in gebreke blijft met het 
aanwijzen van een keurder, dan wel met zijn medewerking aan keuring te 
verlenen, wordt hij geacht de Producten te hebben geaccepteerd. 

6.2 Eventuele klachten van Afnemer ter zake van waarneembare kwaliteits- en/of 
leveringsgebreken dan wel anderszins, dienen door Afnemer, op straffe van verlies 
van rechten, binnen 48 uur na ontvangst van de geleverde Producten, deugdelijk 
omschreven, Schriftelijk op het kantoor van Leverancier te IJsselstein ter kennis te 
zijn gebracht. 

6.3 Andere gebreken dienen, op straffe van verlies van rechten, direct na ontdekking 
doch uiterlijk binnen 10 Werkdagen na ontvangst van de geleverde Producten, 
door Afnemer, eveneens deugdelijk omschreven, Schriftelijk op het kantoor van 
Leverancier te IJsselstein ter kennis te zijn gebracht. 

6.4 In afwijking van het bepaalde in 6.2 en 6.3 dienen klachten met betrekking tot het 
ontbreken en/of het beschadigd zijn van door Leverancier geleverde Producten, 
waarvan de oorzaak kennelijk is gelegen in één of meer evenementen verband 
houdend met het transport van de Producten, op straffe van verval van rechten 
door Afnemer aan Leverancier kenbaar te worden gemaakt door middel van een 
voorbehoud op de vrachtbrief. De klachten dienen – eveneens op straffe van 
verval van rechten – steeds mede rechtstreeks aan de vervoerder te worden 
gericht.  

6.5 Klachten met betrekking tot de kwaliteit van de door Leverancier geleverde 
Producten hoeven door Leverancier slechts te worden geaccepteerd indien en voor 
zover Leverancier deze klacht tegenover de toeleverancier kan inroepen en de 
toeleverancier op basis van die klacht tot vergoeding van de schade overgaat.  

6.6 Klachten kunnen door Leverancier worden afgewezen, indien Afnemer niet alle 
medewerking verleent aan Leverancier teneinde de gegrondheid van de klacht te 
(doen) controleren. 

6.7 Ingeval van een gegronde klacht heeft Leverancier de keuze tussen vervanging 
van de geleverde Producten en een, gezien de klacht, naar het oordeel van 
Leverancier redelijke korting op het factuurbedrag. 

6.8 Tenzij Leverancier hiervoor Schriftelijk toestemming heeft gegeven, worden 
retourzendingen niet geaccepteerd. De kosten voor het retourneren zijn voor 
rekening van Afnemer, terwijl de geleverde Producten voor zijn risico blijven. 

6.9 Aanspraken geven Afnemer geen recht om (een deel van) de betaling op te 
schorten, en verrekening door Afnemer wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

 
7 Eigendomsvoorbehoud 
7.1 Alle geleverde Producten blijven eigendom van Leverancier tot aan het moment 

waarop Afnemer aan alle verplichtingen –voortvloeiend uit of samenhangend met 
Overeenkomsten waarbij Leverancier zich tot levering heeft verplicht – heeft 
voldaan. Tot dat tijdstip is Afnemer gehouden de door Leverancier geleverde 
Producten gescheiden van de andere Producten en duidelijk identificeerbaar als 
Leveranciers eigendom te bewaren.   

7.2 Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is deze niet 
gerechtigd de Producten aan derden te verhuren, in gebruik te geven, te 
verpanden of anderszins te bezwaren. De Afnemer is slechts gerechtigd de 
Producten te verkopen, af te leveren of te verwerken, voor zover dit in het kader 
van de normale bedrijfsuitoefening van Afnemer noodzakelijk is.  

 
8 Kwaliteit en kwantum 
8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen wordt Leverancier steeds geacht aan 

zijn verplichtingen te hebben voldaan door het leveren van normale 
handelskwaliteit. 

8.2 Wanneer wordt overeengekomen dat levering van halffabrikaten of metaalafvallen 
zal plaatsvinden op basis van nationale of internationale normen, dienen deze te 
worden geïnterpreteerd conform de meest recente uitgave die gold op de datum 
waarop de betreffende Overeenkomst werd afgesloten, tenzij uitdrukkelijk anders 
wordt overeengekomen.  

8.3 Met betrekking tot de overeengekomen kwanta gelden, tenzij uitdrukkelijk anders 
overeengekomen, de volgende bepalingen:  
a. Bij Overeenkomsten met betrekking tot de levering van staal geschiedt de 

berekening van het geleverde gewicht bruto voor netto. 
b. Bij Overeenkomsten met betrekking tot de levering van staal en halffabrikaten 

van andere metalen is een afwijking van ±10% van het overeengekomen 
kwantum toegestaan. 

c. Bij Overeenkomsten met betrekking tot de levering van metaalafvallen zijn de 
volgende afwijkingen van het overeengekomen kwantum toegestaan: 
- ± 2% bij vermelding van een bepaald kwantum zonder meer;  
- ± 5% bij vermelding van een bepaald kwantum voorafgegaan door de 

aanduiding "ca"; 
- Bij vermelding van twee kwanta als boven- en ondergrens (gescheiden door 

een liggend streepje), dient het te leveren kwantum tussen de aangegeven 
kwanta te liggen.  

8.4 Het vaststellen van het gewicht of het aantal van de geleverde Producten alsmede, 
voor zover overeengekomen, de wijze van verpakking, geschiedt direct 
voorafgaand aan de afgifte van de Producten aan de vervoerder door Leverancier, 
dan wel op verzoek van Leverancier door de toeleverancier.  

8.5 De Afnemer heeft het recht om, op zijn eigen kosten, bij de vaststelling als 
bedoeld in artikel 8.4 aanwezig te zijn of zich daarbij te laten vertegenwoordigen. 
Indien Afnemer van dit recht gebruik wenst te maken dient hij dit tijdig, dat wil 
zeggen tenminste 5 Werkdagen vóór de voorziene leveringsdatum, aan 
Leverancier te hebben meegedeeld.  
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8.6 De vaststelling als bedoeld in artikel 8.4  is steeds bindend tussen Partijen. Dit 
geldt ook in het geval Afnemer de in artikel 8.5 gestelde termijn ongebruikt heeft 
laten verstrijken, dan wel niet aanwezig is geweest bij de vaststelling als bedoeld 
in artikel 8.4. 

 
9 Risico, aansprakelijkheid, vrijwaring en verval 
9.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, komen de Producten vanaf het 

moment van levering voor risico van Afnemer.  
9.2 Leverancier is niet aansprakelijk jegens Afnemer indien de geleverde Producten 

overeenstemmen met een vooraf geaccepteerd monster, dan wel wanneer de 
geleverde Producten overeenstemmen met door Afnemer vóór het sluiten van de 
Overeenkomst verstrekte gegevens omtrent samenstelling en/of eigenschappen. 

9.3 Leverancier is niet aansprakelijk jegens Afnemer indien de non-conformiteit van de 
Producten te wijten is aan gebreken of ongeschiktheid van grondstoffen afkomstig 
van Afnemer. 

9.4 Bij transacties in gedeclasseerde en tweede keus Producten, niet zijnde 
schroot/non-ferro afval, alsmede bij levering tel quel, wordt door Leverancier geen 
enkele aansprakelijkheid aanvaard ten aanzien van de kwaliteit, waaronder mede 
begrepen samenstelling, vlakheid, dikte en oppervlaktegesteldheid. 

9.5 Leverancier staat er niet voor in dat de geleverde metaalafvallen vrij zijn van 
materialen met vocht- en/of luchtinsluitingen, "geschlossene Hohlkörper", etc. en 
aanvaardt ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 

9.6 Iedere aansprakelijkheid voor gebreken aan door Leverancier verkochte Producten 
vervalt, indien Afnemer, naar het oordeel van Leverancier, niet de redelijkerwijze 
door hem met betrekking tot de Producten te nemen maatregelen heeft getroffen, 
o.a. ter beperking van de schade, of indien de Producten na aflevering: 
− door Afnemer zijn vervoerd; 
− niet op de juiste wijze zijn opgeslagen; 
− met andere Producten zijn vermengd; 
− door Afnemer of derden zijn be- of verwerkt. 

9.7 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier of diens 
leidinggevend personeel is Leverancier nimmer aansprakelijk voor enige schade 
van Afnemer of derden - waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen: 
immateriële schade, milieuschade, schade wegens gederfde winst - veroorzaakt 
door een door hem geleverd gebrekkig Product, anders dan de schade aan het 
Product zelf die op grond van deze voorwaarden voor vergoeding in aanmerking 
kan komen. 

9.8 Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Leverancier of diens 
leidinggevend personeel en onverminderd het bepaalde in deze algemene 
voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Leverancier steeds beperkt tot het 
laagste bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekeringen van 
Leverancier wordt uitbetaald. Indien geen uitkering mocht plaatsvinden krachtens 
genoemde verzekeringen, om welke reden dan ook, is de aansprakelijkheid van 
Leverancier beperkt tot het factuurbedrag dat door Leverancier in verband met de 
betreffende zaak in rekening is gebracht en tijdig door Afnemer is voldaan. 

9.9 Bij het inschakelen door Leverancier van (een) derde(n), kan Leverancier 
behoudens eigen tekortkomingen – waarvoor het in artikel 9.8 gestelde geldt – 
door Afnemer nimmer aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen van die 
derde(n). Wanneer Afnemer de derde(n) rechtstreeks aanspreekt, vrijwaart 
Afnemer Leverancier tegen elke aanspraak van de derde(n) in verband met die 
aansprakelijkstelling alsmede alle daarmee verband houdende kosten voor 
Leverancier. 

9.10 Afnemer zal Leverancier vrijwaren tegen alle aanspraken van derden ter zake van 
vergoeding van schade, kosten of interest, verband houdende met de Producten 
dan wel voortvloeiende uit het gebruik van de Producten. 

9.11 Iedere vordering tegen Leverancier vervalt door het enkele verloop van één jaar 
gerekend vanaf de dag waarop de (deel)levering heeft plaatsgevonden waarop de 
desbetreffende vordering betrekking heeft.  

 
10 Prijzen, fixatie en betaling 
10.1 Alle door Leverancier opgegeven prijzen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders 

overeengekomen, exclusief BTW en exclusief eventuele andere kosten zoals - maar 
niet beperkt tot- transportkosten, verpakkingskosten etc.  

10.2 Wijzigingen van factoren die de prijs van Leverancier kunnen beïnvloeden, zoals -
maar niet beperkt tot - inkoopprijs, koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en 
uitvoerrechten, verzekeringspremies etc., mogen door Leverancier aan Afnemer 
worden doorberekend zonder dat Afnemer hier het recht aan kan ontlenen de 
Overeenkomst te ontbinden. 

10.3 Partijen kunnen overeenkomen dat - en onder welke voorwaarden - op Afnemer de 
verplichting rust om de prijs van de in de gekochte Producten begrepen 
grondstoffen te fixeren. 

10.4 Indien Afnemer niet binnen 5 Werkdagen, nadat hij door Leverancier daartoe is 
gesommeerd, aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit artikel 10.3 heeft voldaan, 
zal hij geacht worden het gehele kwantum Producten (ten aanzien waarvan hij in 
gebreke is gebleven te fixeren), te hebben gefixeerd als ware hij genoemde 
verplichtingen wél nagekomen en wel op de vijfde Werkdag na daartoe te zijn 
gesommeerd, of, in geval op die dag de Londense Metaalbeurs (LME) niet is 
geopend, op de eerstvolgende dag dat deze wel is geopend. 

10.5 Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk 
anders is overeengekomen. 

10.6 De Leverancier is niet verplicht cheques of wissels als betaling te accepteren. 
Indien hij dit desalniettemin doet, zijn alle daaraan verbonden kosten voor 
rekening van Afnemer en wordt een betaling eerst geacht te zijn ontvangen indien 
en voor zover de bankrekening van Leverancier voor het bedrag ter zake 
onvoorwaardelijk is gecrediteerd. 

10.7 Vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is, is Leverancier gerechtigd alle 
overige vorderingen die hij op Afnemer heeft direct op te eisen en is Leverancier 
bevoegd verdere leveranties uit hoofde van welke Overeenkomst dan ook op te 
schorten totdat de openstaande facturen, inclusief interest en kosten, volledig door 
Afnemer zijn voldaan. 

10.8 Leverancier is gerechtigd om, wanneer hij van oordeel is dat Afnemer zijn 
verplichtingen niet of niet tijdig zal kunnen nakomen, van Afnemer vooruitbetaling 
of zekerheidsstelling te verlangen.  

10.9 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Leverancier moet maken ter 
incasso van zijn vordering op Afnemer, komen voor rekening van Afnemer. De 
buitengerechtelijke kosten zullen tenminste gelijk zijn aan het alsdan geldende 
incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van Euro 
750,-, zonder dat Leverancier hoeft aan te tonen dat deze kosten daadwerkelijk 
zijn gemaakt.  

10.10 Iedere betaling van Afnemer wordt geacht de betaling van de oudste nog 
openstaande factuur te zijn, eventueel vermeerderd met interest en kosten, 
ongeacht of bij betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld. 

 
11 Verrekening door leverancier 
11.1 Leverancier is bevoegd alle opeisbare schulden die zij - uit welke hoofde dan ook - 

heeft aan Afnemer te verrekenen met opeisbare vorderingen die zij op Afnemer 
heeft, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.  

 
 
 

12 Ontbinding zonder ingebrekestelling 
12.1 Leverancier heeft het recht iedere lopende Overeenkomst geheel of gedeeltelijk 

door middel van een buitengerechtelijke verklaring zonder ingebrekestelling te 
ontbinden en/of de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten indien 
Afnemer:  
a. in enig opzicht nalatig is met de nakoming van zijn verplichtingen onder 

Overeenkomst; 
b. een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, zijn eigen faillissement aanvraagt, in 

staat van faillissement wordt verklaard, de bedrijfsvoering staakt, (voorlopige) 
surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, of anderszins blijk geeft 
insolvabel te zijn, of door beslaglegging, onder curatele stelling of anderszins 
de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest. 

 Een en ander onverminderd Leveranciers andere rechten onder welke 
Overeenkomst dan ook en zonder dat Leverancier tot enige schadevergoeding is 
gehouden. 

12.2 Indien een situatie als bedoeld in artikel 12.1 onder a zich voordoet is Afnemer 
aansprakelijk voor alle schade van Leverancier. 

12.3 Indien een situatie als bedoeld in artikel 12.1 onder b zich voordoet of dreigt voor 
te doen, is Afnemer verplicht Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk op de 
hoogte te stellen. 

12.4 Indien een situatie als bedoeld in artikel 12.1 zich voordoet, zijn alle vorderingen 
van Leverancier op Afnemer onmiddellijk in hun totaliteit opeisbaar en is 
Leverancier gerechtigd de betreffende Producten terug te nemen. In dat geval zijn 
Leverancier en zijn gemachtigde gerechtigd om de terreinen en gebouwen van 
Afnemer te betreden, ten einde de Producten in bezit te nemen. De Afnemer is 
verplicht de nodige maatregelen te nemen, ten einde Leverancier in de 
gelegenheid te stellen zijn rechten te effectueren. 

 
13 Verzekeringsplicht 
13.1 Afnemer zal zich afdoende verzekeren voor alle gevolgen van de verplichtingen die 

hij onder de Overeenkomst en de voorwaarden op zich neemt. 
13.2 Op eerste verzoek van Leverancier zal Afnemer een verzekeringspolis tonen 

waaruit blijkt dat hij heeft voldaan aan het onder artikel 13.1 gestelde. 
 
14 Geheimhouding  
14.1 Afnemer verplicht zich tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle 

vertrouwelijke informatie die hij in verband met een Bevestiging en/of 
Overeenkomst, mede begrepen de gesprekken en onderhandelingen die tot een 
Bevestiging en/of Overeenkomst hebben geleid, of anderszins van Leverancier of 
van derden heeft ontvangen. 

14.2 Afnemer zal deze vertrouwelijke informatie slechts bekendmaken aan die 
personeelsleden die bij de uitvoering van de Overeenkomst direct zijn betrokken 
en voor wie bekendheid met voornoemde informatie noodzakelijk is voor het naar 
behoren uitoefenen van hun taken. Afnemer zal deze personeelsleden eveneens 
tot geheimhouding van vertrouwelijke informatie verplichten. 

14.3 Indien Afnemer in het kader van de Overeenkomst gebruik moet maken van 
derden die daarbij aan Afnemer verstrekte vertrouwelijke gegevens moeten 
verkrijgen, behoeft Afnemer daartoe voorafgaande Schriftelijke toestemming van 
Leverancier. Afnemer zal ook deze derden tot geheimhouding verplichten. 

14.4 Bij iedere overtreding van enig in dit artikel opgenomen bepaling verbeurt 
Afnemer, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist, een terstond opeisbare 
boete van € 50.000,- per overtreding en van € 5.000,- voor iedere dag dat die 
overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Leverancier vergoeding te 
vorderen van de werkelijke als gevolg van de overtreding door haar geleden en 
door haar te lijden schade. 

 
15 Overmacht 
15.1 Indien Leverancier als gevolg van overmacht niet in staat is om aan zijn 

verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen, worden deze verplichtingen 
opgeschort zolang de overmacht voortduurt. 

15.2 Mocht de overmachtsituatie langer dan 3 maanden duren dan zijn Partijen ieder 
gerechtigd om de Overeenkomst door middel van een Schriftelijke verklaring te 
ontbinden. In geval van overmacht is Afnemer niet gerechtigd tot enige vorm van 
schadevergoeding.  

15.3 Overmacht bestaat indien de uitvoering van de Overeenkomst geheel of 
gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden buiten de 
wil en/of invloed van Leverancier, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van 
het sluiten van de Overeenkomst waren te voorzien. Tot die omstandigheden 
behoren onder meer: stakingen en bedrijfsbezettingen, ziekte van personeel, 
bedrijfsstoornissen, vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, 
transportstoringen, maatregelen van  (supra-) nationale overheden, etc.  

 
16 Annulering 
16.1 Annulering van een Overeenkomst door de Afnemer is in beginsel niet mogelijk. 

Indien Afnemer een Overeenkomst niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert, ten 
gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Leverancier alle met het 
oog op de uitvoering van de Overeenkomst redelijkerwijs gemaakte kosten (onder 
andere kosten van voorbereiding, opslag, alsmede kosten van derden zoals 
indekkingsverschillen ten aanzien van valuta en/of metaal) te vergoeden, 
onverminderd het recht van Leverancier op vergoeding wegens winstderving en 
overige schade.  

 
17 Slotbepalingen 
17.1 Waar in deze voorwaarden naar artikelen en artikelleden wordt verwezen, zijn de 

artikelen en artikelleden van deze voorwaarden bedoeld. 
17.2 Indien één (of meer) bepaling(en) uit de Overeenkomst – de voorwaarden 

daaronder begrepen – tussen Leverancier en Afnemer ongeldig mocht zijn, zullen 
de overige bepalingen van de Overeenkomst hun volle werking behouden. In dat 
geval moet de ongeldige bepaling worden geacht te zijn vervangen door een 
bepaling die zo weinig als mogelijk verschilt met de ongeldige bepaling.  

17.3 De Leverancier behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen of 
aan te vullen. De Afnemer verklaart zich op voorhand akkoord met eventuele 
aanvullingen en/of  wijzigingen, tenzij dit in redelijkheid niet van hem verwacht 
mag worden. 

17.4 Op de krachtens deze voorwaarden te sluiten en gesloten Overeenkomsten is 
Nederlands recht van toepassing. 

17.5 Alle geschillen tussen Leverancier en Afnemer zullen, indien in der minne niet tot 
een regeling kan worden gekomen, worden berecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam of door arbitrage door het Nederlands Arbitrage Instituut 
overeenkomstig het NAI-arbitrage reglement, zulks ter keuze van Leverancier. 


