
   

ALGEMENE VOORWAARDEN TARKETT HOLDING GMBH, VESTIGING NEDERLAND 

(Gedeponeerd Handelsregister op 15-02-2013 onder nummer 20145120) 

 

Artikel 1: Werkingsfeer 

1.1 Deze voorwaarden zijn integraal van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tarkett dan wel haar eventuele 

rechtsopvolgers, nader te noemen Leverancier, en haar wederpartij, nader te noemen Afnemer, op alle 

verbintenissen die hieruit voortvloeien, hieronder begrepen precontractuele verplichtingen. Deze voorwaarden 

vervangen en sluiten uitdrukkelijk en ondubbelzinnig alle andere voorwaarden uit.  

1.2 Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook geldigheid mocht missen, dan blijven de 

overige voorwaarden onverkort van kracht en zullen partijen in onderling overleg voorzien in een regeling ter 

vervanging van de ongeldige bepaling met zoveel mogelijk behoud van de strekking daarvan.  

1.3 Alle in deze voorwaarden genoemde voorschriften e.d. maken integraal deel uit van deze voorwaarden en 

worden op verzoek van Afnemer door Leverancier aan Afnemer verstrekt en zijn in ieder geval door Afnemer te 

raadplegen op de website www.tarkett.nl. 

 

Artikel 2: Offertes / totstandkoming van overeenkomsten 

2.1 Alle offertes van Leverancier zijn geheel vrijblijvend en kunnen te allen tijde worden herroepen. Dit kan tevens 

indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten.  

2.2 Offertes of wijzigingen van offertes zijn voor Leverancier eerst bindend indien zij schriftelijk door haar zijn 

aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen.  

2.3 De Afnemer echter is eveneens door haar mondelinge opdracht jegens Leverancier gebonden, ook indien een 

schriftelijke akkoordbevestiging van de orderbevestiging is gevraagd maar nog niet door Leverancier is 

verkregen.  

2.4 In geval Afnemer een offerte aanvaardt, heeft Leverancier het recht om deze offerte binnen 14 dagen na 

ontvangst van de aanvaarding mondeling of schriftelijk te herroepen, in welk geval tussen partijen geen 

overeenkomst tot stand is gekomen. 

2.5 Mondelinge offertes komen, behoudens indien Leverancier anders heeft verklaard, automatisch te vervallen 

indien zij door Afnemer niet binnen 8 dagen schriftelijk zijn aanvaard. 

2.6 Schriftelijke offertes/aanbiedingen komen, behoudens indien Leverancier anders heeft verklaard, automatisch te 

vervallen indien zij door Afnemer niet binnen 45 dagen schriftelijk zijn aanvaard. 

2.7 Tenzij uitdrukkelijk anders blijkt, is in de aanbiedingen van Leverancier geen dienstverlening, bijvoorbeeld ter 

zake van montage of installatie, begrepen. 

2.8 Aanbiedingen uit voorraad geschieden altijd onder voorbehoud van tussentijdse verkoop.  

2.9 Overeenkomsten en nadere overeenkomsten welke niet schriftelijk zijn aangegaan, zijn voor Leverancier eerst 

bindend na schriftelijke bevestiging door Leverancier. De verplichtingen van Leverancier gaan nooit verder, mits 

deze schriftelijk zijn bevestigd. 

2.10 Mondelinge offertes, afspraken en bedingen van ondergeschikten binden Leverancier eerst nadat en voor zover 

deze schriftelijk zijn bevestigd door haar directie of een door de directie ter zake schriftelijk gevolmachtigde.  

2.11 Leverancier is gerechtigd onderhandelingen over een nog tot stand te komen overeenkomst op ieder gewenst 

moment af te breken en is nimmer gehouden tot vergoeding aan Afnemer voor eventueel gemaakte kosten 

en/of eventueel geleden of nog te lijden schade ongeacht waaruit deze schade zou bestaan. 

 

Artikel 3: Mededelingen 

3.1 Tenzij anders is bepaald dienen alle mededelingen die de (uitvoering van de) overeenkomst betreffen schriftelijk 

te worden gedaan. 

3.2 Vorderingen tot nakoming en ingebrekestellingen dienen per aangetekend schrijven te worden gedaan en 

duidelijk aan te geven wat wordt verlangd en binnen welke termijn. 

3.3 Het bepaalde in het tweede lid van dit artikel geldt eveneens voor het stellen van enige andere termijn en het 

doen van een beroep op ontbinding van de overeenkomst. Een beroep op ontbinding dient de gronden daarvoor 

duidelijk aan te geven.  
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Artikel 4:  Opgave 

Alle omschrijvingen en illustraties waarmee Leverancier Afnemer informeert over de aan te bieden producten, 

advertenties en prijslijsten inbegrepen, geven slechts een algemene indruk van de producten. Bedoelde informatie maakt 

geen deel uit van de overeenkomst tussen partijen en er kunnen geen rechten door Afnemer aan worden ontleend. 

Leverancier kan deze omschrijvingen en illustraties te allen tijde wijzigen.  

 

Artikel 5: Prijzen 

5.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Leverancier opgegeven prijzen exclusief BTW en 

inclusief douanerechten, inklaringskosten, verpakkingskosten, vervoerskosten en verzekeringskosten betreffende 

vervoer. Overige kosten zijn niet in de prijs inbegrepen. 

5.2 Prijzen van producten zijn gebaseerd op de ten tijde van de offerte bekende prijsbepalende factoren.  

5.3 Leverancier is gerechtigd om de prijs aan te passen aan eventuele in het tijdvak tussen het sluiten van de 

overeenkomst en de levering c.q. de betaling optredende wijzigingen in deze prijsbepalende factoren, zoals van 

grondstoffenprijzen, lonen en valutawisselkoersen. 

5.4 Leverancier is te allen tijde bevoegd de prijzen onverwijld aan te passen indien een wettelijke prijsbepalende 

factor daartoe aanleiding geeft.  

5.5 In het geval partijen tevens dienstverlening zijn overeengekomen, is Leverancier bevoegd eventuele kosten, 

verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan voorzien of vertraging buiten 

de schuld van Leverancier in de uitvoering van de werkzaamheden boven de overeenkomen prijs aan Afnemer in 

rekening te brengen.  

 

Artikel 6: Betalingen 

6.1 Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen contant of op een van de 

bankrekeningen van Leverancier in euro’s te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum zonder enige 

opschorting of verrekening. Voor betalingen binnen 10 dagen geldt een betalingskorting van 2%. 

6.2 Een tussen partijen overeengekomen betalingskorting geldt slechts eenmalig en indien Afnemer al zijn 

voorgaande rekeningen binnen de daarvoor overeengekomen vervaldatum voldaan heeft. 

6.3 Indien Leverancier aan Afnemer op rekening levert dan is Afnemer gebonden aan de boekingen van Leverancier, 

en wel in die zin dat Afnemer behoudens tegenbewijs, deze boekingen als juist erkent. 

6.4 Iedere betaling strekt steeds allereerst in mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en 

vervolgens in mindering op hoofdsommen, waarbij oudere vorderingen voor nieuwe gaan. 

6.5 Leverancier is te allen tijde gerechtigd betaling dan wel zekerheid te verlangen van reeds bestelde en nog te 

leveren zaken. 

6.6 Indien Afnemer met enige betaling jegens Leverancier in gebreke is, heeft Leverancier het recht de verdere 

uitvoering van de overeenkomst en eventuele andere lopende overeenkomsten op te schorten, of deze, voor 

zover niet uitgevoerd, te annuleren, onverminderd het recht van Leverancier op schadevergoeding. 

6.7 Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met hetgeen 

Afnemer aan Leverancier verschuldigd is. 

 

Artikel 7: Rente 

7.1 Alle betalingstermijnen zijn te beschouwen als fatale termijnen. 

7.2 Bij niet tijdige betaling is Afnemer een rente van 1 % per maand of gedeelte van een maand dat hij met 

volledige betaling in gebreke blijft, verschuldigd. De rente wordt berekend totdat volledige betaling heeft 

plaatsgevonden.  

7.3 Indien Afnemer met een door aan Leverancier verschuldigde betaling in gebreke is, zijn alle andere vorderingen 

die Leverancier op Afnemer heeft, onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.  

7.4 Indien Afnemer nalatig is gebleven zijn verplichtingen tijdig en behoorlijk na te komen, zijn alle daardoor 

veroorzaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van Afnemer. In alle gevallen kan 
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voor buitengerechtelijke incassokosten een bedrag gelijk aan 15% van de uitstaande vordering in rekening 

worden gebracht, zulks met een minimum van € 350,00.  

 

Artikel 8: Levering 

8.1 Tenzij anders overeengekomen wordt door Leverancier “C.P.T.” geleverd. Zie 5.1. 

8.2 De door Leverancier te leveren zaken gelden als geleverd:  

 a. op het moment waarop de zaak op de overeengekomen plaats van bestemming ter beschikking zijn 

gesteld van de Afnemer; 

 b. indien Leverancier aan Afnemer mededeelt, dat de zaken voor aflevering gereed staan en apart zijn gezet 

in fabriek c.q. magazijn.  

8.3 Indien Afnemer of een vertegenwoordiger van Afnemer niet in staat is de levering in ontvangst te nemen, 

levering weigert, voor vertraging bij het in ontvangst nemen van de levering zorgt, zal het afleveren van de 

producten ter opslag beschouwd worden als levering zoals bedoeld in de overeenkomst. Leverancier houdt zich 

het recht voor onder deze omstandigheden de kosten die gemaakt zijn ten gevolge van onmogelijkheid te 

leveren aan Afnemer in rekening te brengen, alsmede de kosten van opslag tot aan het tijdstip van leveren. 

Tevens mag Leverancier onder deze omstandigheden de overeenkomst buitengerechtelijk ontbinden en een 

schadevergoeding eisen. 

8.4 Alle meerkosten die Leverancier moet maken als gevolg van niet aan haar verwijtbare vertragingen in de 

levering komen voor rekening van Afnemer. Zie 5.1. 

8.5 Bij verzending van producten bij ordergrootte, dan wel afroep van een deelorder met een factuurwaarde van 

kleiner dan, dan wel gelijkwaardig aan € 300,- exclusief BTW, zullen aan afnemer de administratie- en/of 

logistieke kosten van € 40,- in rekening worden gebracht. In geval van verzending van coupage-orders kleiner 

dan, dan wel gelijkwaardig aan € 200,- exclusief BTW, zullen aan afnemer de administratie- en/of logistieke 

kosten in rekening worden gebracht ten bedrage van het bedrag dat in de geldende prijslijst vermeld staat. De 

vervoerskosten zijn voor rekening van de Afnemer. Daarboven worden deze kosten door Leverancier gedragen. 

Zie 5.1.  

8.6 Leverancier behoudt zich het recht voor in gedeelten te leveren. 

 

Artikel 9: Leveringstijden 

9.1 De door Leverancier opgegeven levertijden zijn puur indicatief en nimmer te beschouwen als fatale termijnen. 

Overschrijding van de levertijden geeft de opdrachtgever geen recht op schadevergoeding, ontbinding van de 

overeenkomst of niet nakoming van enige voor de opdrachtgever uit de overeenkomst voortvloeiende 

verplichting.  

9.2 In geval van overmacht als bedoeld in artikel 20 alsmede indien door een al dan niet verwijtbaar handelen of 

nalaten door de Afnemer vertraging is veroorzaakt, zal de opgegeven levertijd worden verlengd met de duur van 

de vertraging. 

9.3 De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten der overeenkomst geldende 

omstandigheden. Indien vertraging is ontstaan als gevolg van wijziging van bedoelde omstandigheden, wordt de 

opgegeven levertijd zodanig verlengd als alle omstandigheden in aanmerking genomen redelijk is.  

9.4 Bij overschrijding van de opgegeven levertijd om andere dan in de leden 2 en 3 van dit artikel genoemde 

redenen, heeft Afnemer het recht Leverancier een nieuwe redelijke termijn te stellen, welke nimmer minder dan 

14 dagen zal bedragen, bij niet inachtneming waarvan de opdrachtgever uitsluitend gerechtigd is de 

overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, te ontbinden. Ook in dit geval heeft Afnemer geen recht op 

vergoeding van enige door hem/haar geleden of te lijden schade.  

 

Artikel 10: Reclames  

10.1 Onder reclames worden verstaan alle schriftelijke grieven van de Afnemer met betrekking tot de hoeveelheid, 

kwaliteit en/of deugdelijkheid van de leveringen. 

10.2 De Afnemer is steeds gehouden binnen een redelijke termijn doch uiterlijk binnen 8 dagen na levering te 

onderzoeken of de afgeleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst. 
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10.3 Reclames betreffende uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk op straffe van automatisch verval 

van recht uiterlijk binnen 8 dagen na de levering als bedoeld in artikel 9 en in ieder geval voordat de zaken zijn 

gelegd, geplakt en/of geknipt zijn, althans hun zelfstandigheid hebben verloren. Reclames betreffende niet 

uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk en zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 8 dagen na 

constatering daarvan – en uiterlijk binnen 1 maand na levering of terbeschikkingstelling der zaken – te 

geschieden bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens Leverancier ter zake van die gebreken 

vervalt. 

10.4 De Afnemer moet bij reclames een inspectie van het product door Leverancier of een door haar in te schakelen 

derde toestaan.  Leverancier behoudt zich daarbij het recht voor om naar eigen goeddunken, indien nodig, een 

hoeveelheid van het product ter plekke te verwijderen ten behoeve van een laboratoriumanalyse. 

10.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit, kleur, aantal, maten of gewicht kunnen niet als gebrek gelden en geven geen 

grond voor aanspraak. 

10.6 Reclame ten aanzien van een bepaalde levering schort de betalingsverplichting van Afnemer niet op ten aanzien 

van die en andere levering(en), noch geeft zulks de Afnemer recht op verrekening. 

 

Artikel 11: Garantie op kwaliteit en uiterlijk 

11.1 De garantie betreft: alle producten/diensten voor professioneel gebruik die door Leverancier zijn gefactureerd en 

geleverd en door Afnemer zijn voldaan.  

11.2 De tijdsduur van de garantie is 10 jaar vanaf de Aankoopdatum voor: 

 a. alle commerciële en semicommerciële veerkrachtige wand- en vloerbedekkende producten van 

Leverancier; 

 b. alle laminaat vloerbedekking van Leverancier voor commercieel gebruik; 

 c. alle 13 tot 22 mm houten vloerbedekking van Leverancier, exclusief de in artikel 11.3 genoemde vloeren; 

 d. alle vloerbedekking van Leverancier bedoeld voor indoor sportgebruik, exclusief de in artikel 11.3 

genoemde vloeren. 

11.3 De garantie van 10 jaar is van toepassing op de in 11.2 genoemde producten die vanaf 1 januari 2012 zijn 

gekocht en geleverd. Voor producten die vóór 1 januari 2012 zijn gekocht en geleverd geldt derhalve 

uitdrukkelijk een garantietermijn van 5 jaar. 

11.4 Voor de houten vloerbedekking Viva, Viva Line en de Sportable houten vloer van Leverancier geldt een verkorte 

tijdsduur van de garantie van 5 jaar vanaf de Aankoopdatum. 

11.5 Leverancier garandeert de producten tegen: 

 a. zichtbare gebreken die gemeld zijn voor de plaatsing, zoals gebreken in het uiterlijk aspect,

 gebreken in structuur, vlekken, oneffenheden van het loopvlak, onregelmatige diktes, gebreken aan de 

achterzijde.  

 b. materiaal- of constructiefouten bij een normaal en gewoon gebruik, zoals beschreven in de technische 

documentatie van Leverancier en in de van toepassing zijnde EN-normen. 

 

Artikel 12: Geldigheid van de garantie 

12.1 Een garantie van Leverancier is geldig mits het materiaal is geplaatst volgens de legvoorschriften van 

Leverancier en volgens de voorschriften van Leverancier is onderhouden en overeenkomstig de door Leverancier 

in haar technische documentatie beoogde en aanbevolen gebruik is toegepast en geen onvakkundige reparaties 

zijn verricht of veranderingen zijn aangebracht. Deze voorschriften worden op verzoek door Leverancier aan 

Afnemer verstrekt en zijn in ieder geval door Afnemer te raadplegen op de website www.tarkett.nl. 

12.2 De aanspraak op garantie kan uitsluitend via de dealer geschieden die de verkoop en/of plaatsing heeft 

verzorgd, onder overlegging van de aankoopfactuur. Leverancier behoudt zich het recht voor om een klacht te 

allen tijde ter plaatse te onderzoeken. 

12.3 De garantie van Leverancier is uitdrukkelijk beperkt tot hetzij herstellen van de gebreken, hetzij vervanging van 

de gebrekkige producten, hetzij betaling van de op grond van artikel 12.7 berekende vergoeding, hetzij gehele 

of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst door rechterlijke tussenkomst en pro rato creditering. 
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12.4 Leverancier zal een ondeugdelijk product naar eigen keuze herstellen of door nieuw materiaal vervangen indien 

mocht blijken dat het product voorafgaand aan de plaatsing ondeugdelijk was.  

12.5 Indien Leverancier de vervanging niet kan uitvoeren met een identiek product zal gebruik worden gemaakt van 

een product van minimaal dezelfde aard of kwalificatie en dat qua uiterlijk en kwaliteit het dichtst bij het 

oorspronkelijke product komt. 

12.6 Indien de plaatsing in uitvoering is, zal deze worden stopgezet op de dag dat het gebrek is ontdekt, anders 

vervalt de garantie. Afnemer dient Leverancier onmiddellijk na vaststelling van het gebrek schriftelijk in kennis te 

stellen. 

12.7 Indien Leverancier na de inspectie naar eigen goeddunken vaststelt dat het product ondeugdelijk is, zal 

Leverancier met inachtneming van de in deze garantie opgenomen beperkingen, naar eigen goeddunken het 

ondeugdelijke product vervangen, of de Afnemer een bedrag vergoeden dat gelijk is aan:  

 A x B x (C-D) 

        C 

 Waarbij: 

 A = het oppervlak met het ondeugdelijke product (naar boven afgerond tot hele vierkante meters) 

 B = de prijs per vierkante meter betaald voor het ondeugdelijke product 

 C = de garantieperiode (in maanden) voor het ondeugdelijke product (derhalve 120 of 60) 

 D = de periode vanaf de factuurdatum van het ondeugdelijke product tot de meldingsdatum van de reclame (in 

volledige maanden, maar beneden afgerond) 

12.8 Geen garantie bestaat voor geringe in de branche waarin Leverancier werkzaam is toelaatbaar geachte of 

technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kleur, patroon, gewicht, afwerking en/of deugdelijkheid van 

de producten  

12.9 De garantie strekt zich niet uit tot de kosten en schadevergoedingen van welke aard ook die 

 voortkomen uit de plaatsing van de producten en de gebruikte lijmen etc., arbeidslonen die voortkomen uit het 

opnemen van bestaande vloerbedekking, het monteren en/of demonteren van inrichtingen, wanden, meubelen, 

tijdelijk gebruik van andere ruimten etc. 

12.10 De garantie is niet van toepassing als beschadigingen veroorzaakt worden door externe factoren zijnde gebruik, 

onderhoud, vervoer, opslag en plaatsing in strijd met de specificaties, aanbevelingen of instructies van 

Leverancier. 

12.11 De garantie is niet van toepassing als schade wordt veroorzaakt door plaatsing van materiaal met duidelijk 

zichtbare gebreken, plaatsing buiten, brand, vocht, explosie, overstroming, vorstomstandigheden, bliksem, 

ongeval waaronder een agressieve chemische aanval, hydrostatische druk, alkali in de ondervloer, verkleuring 

van het product vanuit de ondervloer of door blootstelling aan ultraviolette straling van direct of door glas 

gefilterd daglicht,  het ontbreken van  beschermende toegangsmatten, indrukken van naaldhakken, meubilair 

zonder afdoende bescherming, zwenkwielen,  vervuiling en onzorgvuldigheid. 

12.12 Voorts zijn uitgesloten van de garantie: schade die is toegebracht aan het product als gevolg van krassen door 

externe elementen zoals zand, gruis, bitumen, alsmede vlekken verband houden met een externe oorzaak zoals 

verf, teer, bitumen, kleurstof, desinfectiemiddelen, kleurstof ,geregenereerd rubber etc.. 

12.13 De garantie kan niet leiden tot het vervangen van andere bekledingen in dezelfde ruimte, al of niet 

aangrenzende ruimten, vanwege esthetische aspecten. De wettelijke en genormaliseerde toleranties in verband 

met de productie-eisen moeten in alle gevallen worden aanvaard. 

12.14 Vergoeding geschiedt op basis van een aanschaffactuur. Eventuele prijsverschillen zullen dus nooit voor rekening 

van Leverancier kunnen komen. Een eventuele vergoeding door Leverancier zal nooit hoger zijn dan de 

aankoopprijs. 

12.15 Door het verstrijken van de garantietermijn eindigt elke verplichting en aansprakelijkheid van Leverancier. Een 

uitgevoerd herstel of vervanging door Leverancier leidt niet tot een verlenging van de garantietermijn. 

12.15 Indien mocht blijken dat de oorzaak van eventuele gebreken buiten de omvang van de garantie is gelegen, 

behoudt Leverancier zich het recht voor om de kosten van de inspectie bij de Afnemer in rekening te brengen. 
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12.16 Eventueel tijdens een inspectie van het product door Leverancier noodzakelijk geachte reparaties die onder de 

verantwoordelijkheid van de Afnemer vallen, worden op kosten van de Afnemer uitgevoerd in overeenstemming 

met de aanbevelingen van Leverancier. Alleen in dat geval wordt de garantie gehandhaafd. 

12.17 De in deze Algemene voorwaarden opgenomen garantie is de enige door Leverancier verleende garantie. Deze 

garantie derogeert aan alle eerdere besprekingen, onderhandelingen, afspraken en overeenkomsten tussen 

Leverancier en de Afnemer. 

12.18 Voor zover toegestaan, is Leverancier niet aansprakelijk voor winstderving, directe, indirecte, bijkomende, 

bijzondere, gevolg- of overige schade krachtens deze garantie of als een gevolg van een bepaalde oorzaak, 

ongeacht of deze is gebaseerd op garantie, nalatigheid, contractbreuk, strikte aansprakelijkheid of een andere 

rechtsleer. 

12.19 Voor zover de garantie niet verenigbaar zou zijn met een plaatselijke wet, wordt de garantie geacht zodanig te 

zijn aangepast en aangegaan zodat die garantiebepalingen wel verenigbaar zijn met de plaatselijke wet. 

 

Artikel 13: Specifieke Geldigheidsvoorwaarden garantie voor alle vloerbedekking van Leverancier 

bedoeld voor indoor sportgebruik 

De garantie van Leverancier specifiek met betrekking tot alle vloerbedekking van Leverancier bedoeld voor indoor 

sportgebruik zal van kracht zijn op voorwaarde dat aan de onderstaande, cumulatieve voorwaarden is voldaan: 

a. Het bewijs van oplevering is op correcte wijze ingevuld. Daartoe wordt het bewijs van oplevering in 

drievoud door de Afnemer volledig ingevuld en door de Afnemer en eindgebruiker ondertekend, waarna de 

drie 3 originele exemplaren aan Leverancier worden geretourneerd. Leverancier zal binnen 3 maanden na 

de datum van de onvoorwaardelijke acceptatie van de vloer, of vanaf de datum van het eerste gebruik, het 

bewijs van oplevering tevens ondertekenen en aan de Afnemer 2 originele exemplaren doen toekomen; 

b. De vloer wordt normaal en gewoon gebruikt, waaronder wordt verstaan maximaal 3.000 uur per jaar 

gebruik voor spelactiviteiten en sportactiviteiten zoals beschreven in de gebruiksvoorwaarden van het 

specifieke product; 

c. Het product uitsluitend is gebruikt voor de doelen waarvoor het door Leverancier is beoogd. Dat betekent 

in ieder geval dat er geen sport met destructieve activiteiten op de vloer worden gespeeld. Voor gebruik 

voor andere doelen zal Leverancier voor behoud van de garantie vooraf uitdrukkelijk schriftelijk 

toestemming moeten verlenen; 

d. De schoenen die door de spelers gedragen worden zijn geschikt voor de sport die wordt beoefend; 

e. Bleekmiddelen en toebehoren worden slechts gebruikt indien hun gewicht en contactpunten verenigbaar 

zijn met het product conform de onderhoudsinstructies; 

f. Alle ladingen die tijdelijk op de vloer zijn geplaatst, voldoen aan de specificaties inzake punt- en 

verdeelde belasting. 

 

Artikel 14: Beproeving  

14.1 Beproeving van de te leveren zaken vindt in het algemeen in de fabriek plaats volgens, gelet op de aard der 

zaken, gebruikelijke standaardprocedures. Beproeving van verrichte werkzaamheden geschiedt ter plaatse waar 

deze zijn uitgevoerd.  

14.2 Afnemer is slechts gerechtigd bijzondere beproevingen door Leverancier dan wel beproevingen elders te eisen 

indien zulks uitdrukkelijk is overeengekomen. 

14.3 Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot de conclusie dat de te leveren zaken naar behoren 

functioneren c.q. de overeengekomen werkzaamheden deugdelijk zijn verricht, is daarmee de 

beproevingsprocedure voltooid en wordt zulks vastgelegd in het verslag van de beproeving. 

14.4 Indien de uitkomsten van de beproeving leiden tot afkeuring dient Leverancier in de gelegenheid te worden 

gesteld de zaken of werkzaamheden binnen een redelijke termijn opnieuw ter beproeving aan te bieden, zonder 

enige verplichting tot schadevergoeding. 

14.5 Extra kosten ten gevolge van bijzondere beproevingen, beproevingen elders dan op de normale plaats of niet 

aan Leverancier toe te rekenen vertragingen bij de beproevingen zijn voor rekening van afnemer.  
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Artikel 15: Eigendomsvoorbehoud 

15.1 Leverancier blijft eigenaar van alle door Leverancier aan Afnemer geleverde en/of hem ter beschikking gestelde 

producten totdat volledige betaling van alle vorderingen heeft plaatsgevonden. 

15.2 De eigendom van producten gaat voor Leverancier niet verloren indien en/of doordat Afnemer de van 

Leverancier ontvangen producten ver- of bewerkt. Afnemer gaat bedoelde producten in elk geval automatisch 

voor Leverancier houden en wordt als dan vanzelf schadeplichtig jegens Leverancier conform artikel 7. 

15.3 Indien Leverancier niettegenstaande het bepaalde in het vorige lid de eigendom van zaken door welke oorzaak 

dan ook toch verliest, zal Afnemer op eerste verzoek van Leverancier alle medewerking dienen te verlenen die 

nodig is voor het bevestigen van een al dan niet bezitloos pandrecht ten behoeve van Leverancier op de 

betreffende producten.  

15.4 Afnemer is, niettegenstaande het bepaalde in het eerste lid, bevoegd producten die hij van Leverancier heeft 

ontvangen te verkopen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening. Als voorwaarde geldt hierbij evenwel 

steeds dat Afnemer zijn wederpartij tijdig voorafgaande aan de totstandkoming van enige koopovereenkomst 

schriftelijk integraal in kennis heeft gesteld van de volledige inhoud van dit artikel. Leverancier is te allen tijde 

gerechtigd van Afnemer te verlangen dat deze  pas verkoopt en (af)levert nadat ten behoeve van Leverancier 

een bezitloos pandrecht op de betreffende zaken is gevestigd. Zodra Leverancier dit verlangen aan Afnemer 

kenbaar heeft gemaakt, vervalt de bevoegdheid als bedoeld in de eerste zin van dit lid automatisch, zodat 

Afnemer zich verplicht vanaf dat moment verdere verkoop van bedoelde producten van Leverancier te staken.  

15.5 Indien Afnemer tegenover Leverancier nalatig is in de juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden, komt de in het vorige lid bedoelde 

bevoegdheid tot verkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, automatisch te vervallen. Deze 

bevoegdheid herleeft met terugwerkende kracht indien Afnemer zijn achterstallige verplichtingen alsnog nakomt. 

15.6 Afnemer is nimmer bevoegd onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken op enigerlei wijze te bezwaren of in 

(ver-)bruikleen en/of uit handen te geven.  

 

Artikel 16: Aansprakelijkheid 

16.1 Behoudens de in artikel 11 omschreven garantieverplichting is Leverancier niet aansprakelijk voor enige schade 

zowel direct, als indirect door welke oorzaak dan ook aan de zijde van opdrachtgever of derden 

overeengekomen of in verband met door Leverancier geleverde zaken en verrichte werkzaamheden, tenzij de 

schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van Leverancier.  

16.2 Onverminderd het vorenstaande is Leverancier in ieder geval nimmer aansprakelijk: 

 a. wegens niet of niet tijdige levering; 

 b. voor verstrekte adviezen, gegevens in folders, catalogi reclamemateriaal en dergelijke; 

 c. in geval van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) als bedoeld in artikel 20 

 d. indien Afnemer of een derde het product gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor geschikt of 

bestemd is, het geleverde overbelast of anderszins onvakkundig gebruikt; 

 e. schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen. 

16.3 Indien Leverancier desondanks, om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, zal de 

schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde betreffende de gebrekkige 

producten waardoor de schade is veroorzaakt met een algemeen maximum van € 50.000,- per schadegeval. 

16.4 Iedere vordering jegens Leverancier vervalt door het enkel tijdsverloop van 12 maanden na het ontstaan van de 

vordering, tenzij ter zake voordien een rechtsvordering tegen Leverancier aanhangig is gemaakt.  

 

Artikel 17: Vrijwaring 

17.1 Indien de Leverancier ter zake van enige schade waarvoor hij krachtens de overeenkomst met Afnemer c.q. 

deze leveringsvoorwaarden niet aansprakelijk is, door een derde aansprakelijk wordt gesteld, zal Afnemer hem 

ter zake volledig vrijwaren en Leverancier alles vergoeden, dan wel zekerheid te stellen, indien dat hij aan deze 

derde ingevolge een gerechtelijke uitspraak dient te voldoen. 

17.2  Afnemer is te allen tijde verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.  
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Artikel 18: Ontbinding 

Afnemer is door enkele niet nakoming van de contractuele betalingsverplichtingen in verzuim. Leverancier is in dat geval 

gerechtigd om door een enkele schriftelijke mededeling zonder rechtelijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden, 

dit behoudens het recht van Leverancier op volledige vergoeding van al de door Leverancier geleden en eventueel te 

lijden schade. 

 

Artikel 19: Bescherming van recht 

19.1 Alle door of namens Leverancier vervaardigde ontwerpen, afbeeldingen, werk(tekeningen), modellen, 

computerprogramma’s e.d. en de daarmee verband houdende rechten van industrieel en intellectueel eigendom 

worden en blijven eigendom van Leverancier, ook al zijn Afnemer voor de vervaardiging daarvan kosten in 

rekening gebracht. Leverancier wordt als ontwerper aangemerkt. 

19.2 Het is Afnemer verboden ontvangen ontwerpen, afbeeldingen, werk(tekeningen), modellen, 

computerprogramma’s e.d. zonder toestemming van Leverancier geheel of gedeeltelijk te kopiëren, aan derden 

ter hand te stellen of ter inzage te geven, of van de inhoud daarvan aan derden mededelingen te doen. Zij 

dienen op eerste verzoek van Leverancier terstond aan Leverancier te worden teruggegeven.  

19.3 De Afnemer verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid te respecteren van alle informatie die hij reeds heeft 

verworven en nog zal verwerven van de Leverancier tijdens de onderhandelingen en de uitvoering van de 

leveringen. 

 

Artikel 20: Overmacht 

20.1 Onder overmacht wordt verstaan onvoorziene omstandigheden met betrekking tot personen en/of materiaal 

waarvan Leverancier zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of pleegt te bedienen welke van dien 

aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst daardoor onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of 

onevenredig kostbaar wordt dat nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer of niet onmiddellijk 

van Leverancier kan worden gevergd.  

20.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan alle in de wet en jurisprudentie bedoelde gevallen, 

alsook/waaronder overheidsmaatregelen, werkstakingen, belemmeringen door derden, onvoorziene technische 

complicaties, transportmoeilijkheden, ernstige storingen in het bedrijf van Leverancier die niet voor risico van 

Leverancier komen, de omstandigheid dat Leverancier een prestatie van een derde, die van belang is in verband 

met de door Leverancier te leveren prestatie, niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt. 

20.3 In geval van overmacht is leverancier niet gehouden tot het betalen van schadevergoeding. 

 

Artikel 21:  Retourzendingen 

Afnemer is slechts gerechtigd geleverde producten op zijn/haar kosten aan de Leverancier te retourneren na schriftelijke 

toestemming van Leverancier.  

 

Artikel 22:  Bijzondere eisen en omstandigheden 

Alle zaken worden in de voor Leverancier gebruikelijke uitvoering geleverd en alle werkzaamheden worden op de voor 

Leverancier normale wijze verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen door Afnemer schriftelijk en voldoende 

duidelijk en gedetailleerd aan Leverancier te worden opgegeven. Leverancier zal de Afnemer daarna schriftelijk berichten 

of en in hoeverre daarmee rekening kan worden gehouden.  

 

Artikel 23:  Toepasselijk recht/Geschillen 

23.1 Elke rechtsverhouding tussen Leverancier en Afnemer wordt beheerst door het Nederlands recht. 

23.2  Toepasselijkheid van het verdrag van Wenen 1980 inzake de internationale koop wordt uitdrukkelijk uitgesloten. 

23.3 Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen, samenhangende met en/of voortvloeiende uit deze algemene 

voorwaarden en/of overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen bij uitsluiting van 

iedere andere rechter in eerste instantie worden beslecht door de ter zake bevoegde rechter te Breda danwel de 

rechter die volgens de wettelijke regels bevoegd zou zijn, zulks ter keuze van leverancier. 


