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1. Definitions
Quotation

3.5

Any natural person and/or legal entity that purchases items/products
from VBG or enters into negotiations and/or consultations with VBG

otherwise.
3.6

with a branch in Gouderak (registered with the Chamber of Commerce

and written approval of VBG. Any additional costs related to this shall be
charged to the Buyer.
3.7

of the Order/Agreement (for example but not limited to preparation,

Any assignment that the Buyer places with VBG regardless of its form

transport, storage, materials, material purchase, manufacturing), without

including assignments made in an electronic manner;
Agreement

prejudice to the right of VBG to reimbursement of all the damage (e.g.,

The arrangements between VBG and the Buyer, whether or not agreed
in writing and whether or not resulting from a Quotation issued by
VBG or an Order confirmed by VBG, as well as any written amendments

loss of profit) resulting from the cancellation.
3.8

Terms &

the delivery time once again.
3.9

The current general terms and conditions.

an issued Quotation of VBG or its confirmation, shall be considered as a
rejection of this previous Quotation and as a new Order that does not

2. Applicability

bind VBG, except when VBG explicitly accepts this in writing. Contrary to
Article 6:255, paragraph 2, of the Dutch Civil Code, this shall also apply if

The Terms & Conditions shall govern all Quotations issued by or on

the acceptance only deviates on secondary points of the offer of VBG.

behalf of VBG and all Orders and Agreements executed by or on behalf
of VBG, as well as all activities and/or legal acts carried out within the

2.2

3.10

article, VBG shall still be able to recall the Quotation without delay even

a Quotation or entering into an Agreement, the Buyer shall agree to

after receipt of the Buyer’s acceptance. Such a recall shall result in the

these Terms & Conditions without reservation.

non-conclusion of an agreement and VBG shall be obliged to repay eve-

The applicability of any Terms & Conditions other than these Terms &

rything that VBG had already received from the Buyer. Furthermore, VBG

Conditions shall explicitly be excluded regardless of what they may be

shall be authorised at all times to refuse an Order, to draft a Quotation or

Conditions and the other Terms & Conditions of the Buyer. By accepting

Agreement or to conclude an Agreement.
3.11

desirable for proper execution of the Agreement. VBG shall charge the

tering an Agreement with VBG, the Buyer shall unconditionally accept

costs of the services carried out by third parties to the Buyer. In case of

that these Terms & Conditions shall apply and that the applicability of

engaging third parties on behalf of VBG, VBG shall always observe the

other Terms & Conditions referred to in this Article shall be excluded.

required care and attention. VBG shall not be liable for damage resulting

Deviating clauses, additions, amendments and other further agree-

from shortcomings of the engaged third parties, except shortcomings

ments shall only be valid, if they are agreed between VBG and the Buyer

that can be attributed to VBG within the framework of the engagement

(or between persons authorised to represent either entity), and they

of third parties.

ons, additions, amendments, etc.

4. Delivery

VBG and the Buyer shall agree that only these Terms & Conditions shall

4.1

firmation of the Order or Agreement, shall not mean firm dates or a set

3. Quotation & Concluding an Agreement

period for the execution of the delivery. All periods and delivery periods

Any Quotation issued by or on behalf of VBG shall not entail engage-

stated by VBG are determined to the best of their knowledge, based on

ment nor bind VBG, unless the parties shall explicitly agree otherwise

information that was known at the time of quoting or concluding the
Agreement and shall be observed as much as possible.

in writing.
3.2

Except if and in as far as explicitly agreed otherwise in writing, the
delivery periods stated by or on behalf of VBG in the Quotation, or con-

also apply to subsequent Quotations, Orders and Agreements.

3.1

VBG shall be able to engage third parties if it deems this necessary or

a Quotation issued by or on behalf of VBG, placing an Order and/or en-

shall only apply to the Agreement with respect to the agreed deviati2.4

Without prejudice to the stipulations in the other paragraphs of this

framework of the aforementioned. By placing an Order, requesting

called and which form they may have, including the Purchase Terms &

2.3

Any acceptance by the Buyer of a Quotation or its confirmation (in any
form whatsoever) issued by or on behalf of VBG, which deviates from

Conditions

2.1

The amended and/or partially cancelled Order/Agreement shall become
a new Order/Agreement for which VBG shall be entitled to determine

of and/or additions to these arrangements, on the basis of which VBG
delivers items/products to the Buyer

In case of a partial or full cancellation of the Order/Agreement, the Buyer
shall be obliged to reimburse VBG for all costs incurred for the execution

under number 51823799);
Order

If any amendments shall be made in the original Order/Agreement by
or on behalf of the Buyer, these amendments shall require the explicit

The private company with limited liability Van Beelen Group B.V. that
has its registered office and its principal place of business in IJmuiden

VBG shall sell and deliver the items/products ordered by the Buyer with
quantities, weights and colours, unless the parties shall explicitly agree

about items/products that should be delivered;
VBG

T WINES

due compliance with the usual tolerances concerning dimensions,

A written offer by VBG in any form including offers made in an electronic format;

Buyer

ROPES

An Agreement shall only be concluded – after the Buyer’s approval of

4.2

Unless VBG shall indicate otherwise (e.g., in the confirmation of the Or-

the Order placement with VBG, whether or not as a result of a Quotati-

der or Agreement), the delivery period shall start at the time mentioned

on originating from VBG – at the moment when VBG confirms the Order

below and – depending on the applicable conditions – shall start at the

in writing (whether or not electronically) to the Buyer and/or at the

latest on:

moment when the parties shall sign an Agreement.
3.3

Verbal commitments and/or agreements originating from VBG and/

(a)

The day on which the Agreement was concluded (see

(b)

If additional documents, details, permits and/or other

Article 3.2 of these Terms & Conditions);

or subordinates of VBG can only bind VBG, if and in as far as they are
subsequently confirmed to the Buyer in writing by a person who is

documents are necessary for the execution of the Agree -

authorised to represent VBG in the matter
3.4

ment, the day on which VBG receives said documents;

Unless the Buyer files a written protest by return mail, within a single
working day at the most, the confirmation of the Quotation or Order

(c)

If the parties have agreed that an amount should be paid in ad

shall be considered correctly and completely described in a Quotation

vance for the delivery of the product(s), the day on which VBG

or confirmation of the Order and – in case of the absence of a confirmed

receives this amount.

Order or Quotation – the invoice, that are sent by or on behalf of VBG.
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4.3

In addition to the conditions known at the time of confirming the Order
or signing the Agreement, the delivery time shall also be based on a

note, the transportation document, the packing slip or the invoice.
6.2

mentioned in Article 6.1 of these Terms & Conditions, a period of 3 days

third parties. In case of delay resulting from changes in the working

shall apply from the moment in which a fault is observed or could have

conditions or the non-timely supply of the ordered materials and/or
items/products for which VBG is not to blame, the delivery period shall
4.4

4.5

4.7

been observed.
6.3

articles (Articles 6.1 and 6.2), the items/products shall be considered to

If the delivery period is exceeded, VBG cannot be held liable for negli-

have been delivered to the Buyer in good order, complete and without

gence without the Buyer giving advance notice of default and the Buyer

damage in accordance with the Agreement and shall be deemed to be

shall not be entitled to compensation – barring gross negligence or

unconditionally accepted and approved by the Buyer. After this period,

intention of VBG – or dissolution of the Agreement.

the Buyer shall no longer be able to submit any claim with respect to any

Unless the parties shall explicitly agree otherwise in writing, deliveries

fault, deficiency, damage, etc. of the delivered items/products.
6.4

or damaged, packed or repacked partially or entirely, or are not stored,

VBG shall be entitled to deliver in parts (partial deliveries). These parts

transported, saved or processed according to legal regulations, regulati-

can be invoiced separately and in that case, the Buyer shall be obliged to

ons issued by VBG (storage, transport, processing and other regulations)

pay the separate invoices in accordance with Article 9 (Payment / Prices)

or generally applicable customs and/or norms, or the delivered items/

of these Terms & Conditions.

products are sold to a third party, the Buyer shall forfeit the right to

In case of delivery on pallets, the Buyer shall be obliged to return the

compensation or replacement of the delivered items/products.
6.5

VBG shall charge the Buyer a reimbursement fee for the pallet(s).

In case of delivery of items/products that are not in accordance with the
Agreement, VBG shall not be obliged to do more than redeliver sound
items/products or to credit the charges. This is at the discretion of VBG.

5. Transport & Risk

6.6

Buyer shall transfer to the Buyer at the time that the items/products are

Submitting a complaint shall never discharge the Buyer from its payment
obligations as referred to in Article 9 (Payment / Prices) of these Terms &

Unless the parties shall agree otherwise in writing, the risk with regard to

Conditions.

the items/products sold by or on behalf of VBG and/or delivered to the

5.2

If the items/products delivered by VBG are treated or processed and/

VBG company site shall be the delivery time.

same quantity of empty pallets immediately. In case of failure to do so,

5.1

If the Buyer shall fail to notify on time as intended in the previous

be extended accordingly – pro rata if necessary.

shall be made Ex Works VBG company site. The time of delivery Ex Works
4.6

If it is impossible to submit a complaint in writing within the period

timely supply of materials and/or items/products ordered by VBG from

6.7

If the items/products are delivered to a consumer, the stipulations of

delivered (in accordance with Article 4.5 of these Terms & Conditions).

Articles 23 and 24 of Book 7 of the Dutch Civil Code shall apply in contra-

If the parties shall agree in writing that VBG shall take care of the

vention to the entire Article 6.

transport of the items/products, the Buyer should provide VBG with the
forwarding instructions at the same time as the dispatch of the Order or
the signing of the Agreement.
5.3
5.4

Unless the parties shall agree otherwise, transport of the items/products

7. Liability
7.1

and avoidable shortcomings which can be attributed to VBG and are

If the Buyer arranges the transport, the Buyer shall be obliged to pick

directly related to the Agreement or its execution. VBG shall not be liable

up the bought items/products immediately though at least not later

in case the Buyer does not comply properly with legal regulations and/

than within three working days after VBG has notified the Buyer that

or any regulations concerning storage, transport, processing, utilisation

the items/products are ready to be picked up. If the Buyer is not able to

and other regulations issued by VBG or generally applicable customs

pick up the items/products on time, VBG shall be entitled to charge the

and/or norms with regard to the items/products of VBG. In addition, VBG

item(s)/product(s) to the account of the Buyer, as well as to store the

shall not be liable for any damage, when VBG has based its activities on

items/products according to its own discretion and entirely at the expense and risk of the Buyer and charge the storage costs to the Buyer.
5.5

VBG shall only be liable for damage that results directly from foreseeable

shall occur at the expense and risk of the Buyer.

incorrect and/or incomplete data issued by or on behalf of the Buyer.
7.2

If VBG shall be liable for any damage, the liability of VBG shall be limited

In case the Buyer does not pick up the items/products or in case of

at the most to the amount that VBG invoiced for the Order/Agreement

non-observance of the pick-up period mentioned in Article 5.4 of these

concerned (excluding VAT), at any rate, to that part of the amount that

Terms & Conditions, VBG shall be entitled to demand compliance from
the Buyer or dissolve the Agreement, without prejudice to the right of

VBG invoiced for the Order/Agreement to which the liability relates.
7.3

Any obligation of VBG to compensate the Buyer – for whatever reason

VBG to seek compensation in both cases and to claim the costs as refer-

– shall be limited in any case to compensation of maximum the amount

red to in Article 5.4 of these Terms & Conditions.

that the liability insurer of VBG shall pay and/or compensate for the case
concerned.
7.4

6. Complaints / Claims
6.1

VBG shall only be liable for compensating direct damage. Direct damage
shall be understood to mean solely:

Pursuant to Article 5.1 of these Terms & Conditions, the Buyer should
check the delivered items/products for conformity (correctness, correct

(a) Material damage to the Buyer or the possessions of the Buyer;

quantity and/or correct number of items/products, any possible dama-

(b) Reasonable costs incurred by the Buyer in order to determine the

ge) immediately at the time of the actual delivery. If incorrectness, visible

liability for and the scope of the direct damage;

faults and/or deficiencies shall be observed at the time of delivery, the

(c) Reasonable costs that the Buyer has incurred and could and should

Buyer should clearly and justifiably state these in the delivery note, the

incur in all reasonableness to prevent or limit the direct damage,

transportation document, the packing slip and/or the invoice, depen-

in as far as the Buyer demonstrates that these costs have resulted in

ding on which document the Buyer receives first. The Buyer should notify

limiting the direct damage as referred to in these Terms &

VBG in writing of any non-directly visible inaccuracies in, deficiencies in

Conditions;

or damage to the delivered items/products within 72 hours after the actual delivery – under penalty of lapse of rights – including the nature and

7.5

reason of the complaints and stating the data mentioned on the delivery

vanbeelengroup.nl
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legislation does not allow this exclusion – at any rate, the entire exclusion
– of this damage or part thereof. Among other things but not limited
to these, indirect damage shall be understood to mean consequential

9. Payment / Prices
9.1

damage, loss of turnover and/or profit, loss of goodwill missed savings,
executed investments, damage caused by production stagnation and/

in writing.
9.2

or stoppage and/or costs incurred to prevent, determine or limit indirect

7.5

7.6

packaging costs, insurance costs, loading & unloading costs, etc.
9.3

impact the cost price such as the purchase price (of products or raw ma-

shall apply (including direct damage).

terials, for example), exchange rate fluctuations, government measures,

The limitations mentioned in Article 7 shall not apply, if the damage can

import & export levies, transportation costs, insurance premiums, etc.

be attributed to gross negligence or intention by supervising employees

The Buyer shall not be entitled to dissolve the Agreement due to such

of VBG, which should be proven by the Buyer, unless the legal division of

price increases on condition that these price increases are reasonable

the burden of proof stipulates otherwise.

and fair. In case that the Buyer is a consumer, the stipulation of Article 35

VBG shall only be liable as a result of an attributable shortcoming in the

of Book 7 of the Dutch Civil Code shall apply.
9.4

the invoice date, unless specific (other) payment conditions are menti-

3 days after the delivery or after the fault has been observed or could

oned in the invoice or in the confirmation of the Order or Agreement.

have been observed. The Buyer shall grant VBG a reasonable period to

The Buyer shall not be entitled to deductions, suspensions or debt com-

meet and to comply properly with its obligations by virtue of the Agree-

pensation in the matter of invoices. If the Buyer thinks that the invoice is

ment. VBG shall only be liable for damage resulting from the default after

not in accordance with the delivered items/products, the Buyer should

the Buyer has given VBG the opportunity to amend this default.

notify VBG in writing and with reasons within seven (7) days after the

Each demand for compensation and/or compliance to VBG or any right

invoice date. If the Buyer shall fail to do so, the Buyer shall be deemed to

one (1) year following the event that caused or created the damage or
the appeal to any (other) right, unless these Terms & Conditions shall

accept and approve the invoice.
9.5

7.10

At all times, VBG is authorised to demand advance payment or provision
of securities and pending this, to suspend the full or partial execution of

result in the application of a different period or expiry period.

7.9

The Buyer shall pay the net amount of all invoices within 14 days after

after the Buyer shall declare VBG to be in default immediately i.e., within

that the Buyer should make applicable to VBG shall lapse or expire after

7.8

VBG shall be allowed to charge to the Buyer changes in factors that can

damage nevertheless, the limitations as referred to in the entire Article 7

compliance of an obligation or obligations on account of the Agreement,

7.7

The prices quoted by VBG – unless explicitly agreed otherwise – exclude
VAT and other costs such as but not limited to transportation costs,

damage and/or its liability, costs incurred to obtain extrajudicial compensation for the indirect damage, etc. If VBG shall be liable for indirect

A quote shall not entail engagement, unless explicitly agreed otherwise

the Agreement.

The stipulations (contract, warranty and/or liability provisions) related to

9.6

Expiration of the payment period, filing for or the issuing of a court

items/products that VBG purchased from third parties shall also apply to

verdict of judicial or extrajudicial moratorium, bankruptcy or debt

the Buyer, if and in as far as VBG shall want to appeal to such stipulations.

rescheduling arrangement vis-à-vis the Buyer shall place the Buyer in

The Buyer shall declare the stipulations in these Terms & Conditions or

default without the need for any further summation or notice of default.

their meaning also applicable to the Buyer’s customers in as far as these

If the Buyer shall be in default, the Buyer shall owe VBG a cumulative

can apply.

interest for overdue payment of 3% per month, to be calculated over

The Buyer shall indemnify VBG from any claim by third parties that suffer

the principal amount, in which case parts of a month are considered full

damage as a result of executing the Agreement and of which the cause

months. In addition, the Buyer shall be obliged to fully compensate the

is attributable to other entities than VBG. If third parties shall address

extrajudicial and judicial costs, including all actual costs that are charged

VBG on that account, the Buyer shall be obliged to assist VBG in and

for legal assistance (in and out of court) and judicial advice such as full

outside of court and shall immediately do what can be expected in this

bailiff’s and lawyer’s costs and any costs of other third parties, explicitly

case. If the Buyer fails to take adequate measures, VBG is entitled to do

in contradiction to the Liquidation Tariff of Courts of Law & Courts of

this without notice of default. All incurred costs and damage by VBG and

Appeal, which are related to collecting the accounts receivable of which

third parties are wholly at the expense and risk of the Buyer.

the level is determined to at least 15% of the total outstanding amount
(excluding VAT) with a minimum of €500 (in words: five-hundred euro).

8. Force Majeure

9.7

In case the Buyer has received a discount from VBG for the items/
products that should be delivered, these discounts shall apply only on

8.1

8.2

In case VBG shall not be able to meet its obligations by virtue of the

condition that the invoice shall be paid ultimately on the expiry date. If

Agreement due to a force majeure situation, the obligations shall be

the invoice is not paid within the expiry period, any discounts granted

suspended for as long as the force majeure situation continues.

shall be cancelled and the Buyer shall owe VBG the regular price as of

Force majeure is a situation in which the execution of the Agreement
is entirely or partially impossible – whether or not temporarily – due to

the expiry date of the invoice.
9.8

settle all owed interests and costs and subsequently, to settle the oldest

which is entirely or partially outside of VBG’s sphere of influence. Exam-

payable invoice amounts that have been outstanding for the longest

ples of force majeure situations are: strikes and company occupation,

period of time, even if the Buyer states that the settlement concerns a

delayed of failed delivery by suppliers, transport disturbances, machine
failures and faults, government measures, etc.
8.3

more recent invoice.
9.9

If the Buyer has issued VBG an authorisation for collection in order to

If the force majeure situation continues longer than six months, each

pay the invoice and the Buyer has reversed the transfer of the collected

of the parties shall be entitled to dissolve the Agreement by means of a

amount, the Buyer shall be obliged to pay the invoice amount concer-

written declaration to the other party, except the purchase obligation of

ned in a different manner.

the Buyer for specific bought items (such as reels), raw materials, pack8.4

The payments made by the Buyer shall always serve in the first place to

a cause or event, which VBG could not prevent in all reasonableness or

aging material and remaining stock of the end-product(s).

10. Title Retention

In case of force majeure, the Buyer shall not be entitled to compensation

10.1

in any form or any nature.

All delivered items/products shall remain the property of VBG until the
moment that the Buyer has complied with all obligations resulting from
or related to the Agreement(s) between the Buyer and VBG. Until that

vanbeelengroup.nl
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moment, the Buyer shall be obliged to store the items/products delivered by VBG separately from other items/products and clearly identify
these items/products as property of VBG.
10.2

12 . Intellectual Property
12.1

rights, patent rights, trade mark rights, database rights and know-how)

Buyer shall not be entitled to lease to third parties, dispose of, give into

and its corresponding materials such as analyses, reports, designs,

use, pledge, or to encumber in any other manner. The Buyer can only sell,

advices, sketches, drawings, documentation, user manuals as well as

deliver or process the items/products in as far as this is necessary for its

their preparation materials shall remain explicitly vested in VBG or any of

normal business operations. In case of resale and/or redelivery, the Buyer

its license providers and/or suppliers. This shall also apply to items/

shall be obliged to stipulate title retention from its customers, except in

products that are made available to or are developed for the Buyer by

case of sales to consumers.
10.3

If VBG suspects that the Buyer will fail in the compliance with its obligations or an announcement of the Buyer leads to this suspicion, VBG shall

virtue of an Agreement (or an Order).
12.2

guarantees that it shall do or omit nothing that violates the intellectual

In this case, the Buyer shall be obliged to immediately return to VBG the

property rights of VBG, makes these rights invalid and/or endangers the

items/products in their original condition, unused and in the original

title to these intellectual property rights.

packaging following VBG’s initial request to that effect. The costs of the
12.3

third party and the Buyer is addressed in this matter, the Buyer shall

to the Buyer following VBG’s initial request to that effect.

be obliged to immediately inform VBG about this in writing. At its own

If VBG wants and is permitted to exercise its title retention right, the

discretion, VBG shall then provide the right to use this product or deliver

Buyer shall be obliged to provide all its cooperation to this, such as but

a replacement product that does not violate the right, or refund the

not limited to notifying VBG of the location of the items/products and
providing access to these items/products.

11.1

purchase price after receiving the product from the Buyer in return.
12.4

11. Dissolution

any change in or change to a product sold or delivered by or on behalf

If the Buyer shall fail to comply (in as far as compliance is not permanent

of VBG or any use or application of this product other than the use or
application that VBG has prescribed or the use or application that is in all

ve the Agreement without judicial intervention and without prejudice

reasonableness common and normal in the industrial sector concerned.

to VBG’s right to demand compliance (instead) and/or compensation
(instead or in addition) and/or to take other measures or legal measures.
The Buyer shall be authorised to dissolve the Agreement if VBG should
fail attributably to comply with the fundamental obligation pursuant
to the Agreement, even after providing a proper and written notice of
default, being as detailed as possible, within the timeframe mentioned in

13. Applicable Law / Disputes
13.1

ming or substantial shortcoming. The reasonable period for compliance
determined by the Buyer should take into account all circumstances of
the actual case.

14. Other Clauses
14.1

VBG and the Buyer shall then enter into consultation in order to agree
on new stipulations to replace the null and void and/or annulled stipula-

tive immediately by sending a written notification if the Buyer – whether

tions, in which the objective and the meaning of the null and void and/

or not temporarily – is granted a moratorium or placed under guardi-

or annulled stipulation shall be taken into account as much as possible

anship, or if the debt rescheduling arrangement is declared applicable

without exposing the new stipulation again to invalidity/annulment.
14.2

discontinued, or if the Buyer assigns a full or partial estate, or if the assets

explicitly agree otherwise in writing.
14.3

amendment or addition in advance, unless this cannot be expected

a warrant of execution, or if the enterprise of the Buyer is sold, or if an

from the Buyer in all reasonableness. These amendments shall come into

alteration occurs in the board of the Buyer. VBG shall not be obliged to

effect at a time to be announced by VBG. If no time of coming into effect

pay any compensation due to this termination under these conditions.

is announced, the amendments shall come into effect as soon as the

Amounts related to whatever VBG had already executed or delivered in

Buyer shall be informed about the amendment(s) or at the time that the

order to comply with the Agreement and which VBG had invoiced prior

amended version concerned shall be published on VBG’s website.

to the termination and/or dissolution, shall be owed in full and shall
become immediately payable at the moment of termination and/or

VBG shall be entitled to unilaterally amend the Terms & Conditions or
to make additions to them. The buyer shall declare to agree with any

of the Buyer are fully or partially attached before judgment or under

11.4

The application of the Vienna Convention (= the Contracts for the
International Sale of Goods [CISG]) is excluded, unless the parties shall

Act]), or if the Buyer passes away, or if bankruptcy of the Buyer is filed for
and/or is granted, or if the Buyer’s enterprise is liquidated, terminated or

If any clause of these Terms & Conditions is null and void or is annulled,
the other articles of these Terms & Conditions shall remain in full force.

ment without a notice of default, without judicial intervention, and effec-

[English: Natural Persons’ Debt Rescheduling Act ~ Personal Bankruptcy

Any dispute between VBG and the Buyer shall be submitted solely to the
competent court in Haarlem, if a settlement cannot be reached amicably.

Furthermore, VBG shall be able to fully or partially terminate the Agree-

to the Buyer (according to the Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen

Dutch law shall apply to all Agreements between VBG and the Buyer as
well as to all disputes resulting from these Agreements.

13.2

Article 7.7 in which a reasonable period is given for curing a shortco-

11.3

VBG cannot be held liable in any way for the violation of any intellectual property right or any other exclusive right, which is the result of

or temporarily impossible), VBG shall be entitled to cancel and/or dissol-

11.2

In the unlikely event that it shall be determined that a product/item
sold by VBG to the Buyer violates any intellectual property rights of a

provide VBG with the opportunity to fetch all items/products delivered

10.4

The Buyer shall not be permitted to remove or change any indication
about intellectual property rights of VBG’s items/products. The Buyer

be authorised to immediately revendicate the delivered items/products.

return shipment shall be at the expense of the Buyer. The Buyer shall

All intellectual property rights of VBG or any of its license providers and/
or suppliers (including in any case the copyrights, model rights, brand

Before the title of the items/products is transferred to the Buyer, the

14.4

dissolution.
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1. Definities
Offerte

VBG verzonden Offerte of bevestiging van de Order, en in het geval er

een schriftelijk (daaronder mede begrepen op elektronische wijze)
iedere natuurlijke of rechtspersoon die zaken van VBG afneemt dan

geen sprake is van een bevestigde Order of Offerte, de factuur.
3.5

gewichten en kleur, tenzij uitdrukkelijk anderszins tussen partijen is

aangaat;

overeengekomen.

de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Van Beelen Group B.V. statutair gevestigd en kantoorhoudende te

3.6

behoeven deze de uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring van VBG.

van Koophandel en Fabrieken onder nummer 51823799);

De daaraan eventueel verbonden meerkosten worden extra aan de

iedere door Afnemer bij VBG geplaatste opdracht (daaronder mede
begrepen op elektronische wijze), ongeacht de vorm ervan;

Overeenkomst de afspraken tussen VBG en Afnemer, al dan niet schriftelijk overeen

Afnemer in rekening gebracht.
3.7

van de Order/Overeenkomst gemaakte kosten van bijvoorbeeld (maar

brachte Offerte of door VBG bevestigde Order, alsmede de eventuele

niet beperkt tot) voorbereiding, transport, opslag, materiaal(inkoop),

schriftelijke wijzigingen en/of aanvullingen op deze afspraken, op

fabricage e.d., te vergoeden, een en ander onverminderd het recht van

grond waarvan VBG aan Afnemer zaken levert;

VBG op vergoeding van de volledige schade (zoals gederfde winst) door

de onderhavige algemene voorwaarden

de annulering veroorzaakt.
3.8

2. Toepasselijkheid
2.1

Alle door of namens VBG uitgebrachte Offertes, uitgevoerde Orders en

de levertijd opnieuw vast te stellen.
3.9

afwijkt van deze uitgebrachte Offerte van VBG of bevestiging daarvan,

Voorwaarden. Door het plaatsen van een Order, aanvragen van een Of-

geldt als een verwerping van deze Offerte en als een nieuwe Order

ferte, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, gaat Afnemer zonder

die VBG niet bindt, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding

voorbehoud akkoord met deze Voorwaarden.

daarvan door VBG. In afwijking van artikel 6:225 lid 2 van het Burgerlijk

De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze Voor-

Wetboek geldt dit ook, indien de aanvaarding alleen op ondergeschikte

waarden, hoe dergelijke andere algemene voorwaarden ook mochten
zijn genoemd en welke vorm dan ook mogen hebben, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Hieronder worden mede begrepen inkoopvoorwaar-

punten van de aanbieding van VBG afwijkt.
3.10

na ontvangst van de aanvaarding daarvan door Afnemer. Door de

van een door of namens VBG uitgebrachte Offerte, door plaatsing

herroeping komt er geen overeenkomst tot stand en is VBG gehouden al

van een Order, door het aangaan van een Overeenkomst met VBG,

hetgeen VBG reeds heeft ontvangen van Afnemer terug te betalen. VBG

dan wel door het aanvaarden van een door of namens VBG gedane

is bovendien te allen tijde bevoegd een Order, opmaken van een Offerte

levering, aanvaardt Afnemer onvoorwaardelijk dat deze Voorwaarden
voorwaarden als in dit artikel bedoeld, is uitgesloten.

of (het sluiten van een) Overeenkomst te weigeren.
3.11

door derden verrichte diensten worden door VBG doorberekend aan
Afnemer. Bij het namens VBG inschakelen van derden zal VBG steeds de

woordigingsbevoegde persoon van) VBG en Afnemer zijn overeen-

vereiste zorg en oplettendheid in acht nemen. VBG is niet aansprakelijk

gekomen en zijn enkel van toepassing voor de Overeenkomst ter

voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van ingeschakelde

aanvulling en/of ter afwijking waarvan zij zijn overeengekomen.

van de inschakeling van deze derden.

4. Levering

3. Offerte & totstandkoming Overeenkomst
3.1

derden, behoudens toerekenbare tekortkoming van VBG in het kader

VBG en Afnemer, verklaren zich ermee akkoord, dat uitsluitend deze
Voorwaarden ook

Elke door of namens VBG uitgebrachte Offerte is vrijblijvend en

4.1

ging van de Order of Overeenkomst opgegeven leveringstermijnen niet

overeengekomen.

de strekking fataal te zijn of een voor de voldoening bepaalde termijn.

Een Overeenkomst komt eerst tot stand – na goedkeuring van de

Alle door VBG genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten

plaatsing van een Order door de Afnemer bij VBG, al dan niet naar

vastgesteld op grond van de gegevens die bij het offreren of sluiten van

aanleiding van een van VBG afkomstige Offerte –op het moment dat

de Overeenkomst bekend waren en zij zullen zoveel mogelijk in acht

VBG de Order schriftelijk (al dan niet elektronisch) aan Afnemer bevestigt, dan wel op het moment dat partijen een Overeenkomst tekenen.
3.3

Mondelinge toezeggingen c.q. afspraken, afkomstig van VBG en/of van

worden genomen.
4.2

ondergeschikten van VBG, kunnen VBG enkel binden indien en voor
zover zij vervolgens schriftelijk aan Afnemer zijn bevestigd door een
persoon die bevoegd was VBG terzake te vertegenwoordigen.
3.4

Behalve indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk anders mocht zijn
overeengekomen, hebben door of namens VBG bij de Offerte, bevesti-

bindt VBG niet, tenzij partijen uitdrukkelijk anderszins schriftelijk zijn
3.2

VBG kan derden inschakelen indien zij dit voor een juiste uitvoering
van de Overeenkomst noodzakelijk of wenselijk acht. De kosten van de

Afwijkende bedingen, aanvullingen, wijzigingen en andere nadere
afspraken zijn enkel geldend indien zij schriftelijk tussen (de vertegen-

2.4

Onverminderd hetgeen is bepaald in de overige leden van dit artikel,
is onverwijlde herroeping door VBG van de Offerte nog mogelijk, ook

den en andere algemene voorwaarden van Afnemer. Door aanvaarding

van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene

Een aanvaarding door Afnemer van een door of namens VBG uitgebrachte Offerte, of een bevestiging daarvan (in welke vorm dan ook), die

van het voornoemde worden verricht, worden beheerst door deze

2.3

De gewijzigde en/of gedeeltelijk geannuleerde Order/Overeenkomst
geldt als een nieuwe Order/Overeenkomst, waarbij VBG het recht heeft

Overeenkomsten, alsmede alle (rechts)handelingen die in het kader

2.2

Bij gedeeltelijke of gehele annulering van de Order/Overeenkomst is
Afnemer gehouden aan VBG alle reeds met het oog op de uitvoering

gekomen en al dan niet voortvloeiende uit de door VBG uitge-

Voorwaarden

Indien door of namens de Afnemer in de oorspronkelijke Order/Overeenkomst wijzigingen, van welke aard dan ook, worden aangebracht,

IJmuiden met nevenlocatie in Gouderak (geregistreerd bij de Kamer
Order

VBG verkoopt en levert de door Afnemer bestelde zaken met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmetingen, hoeveelheden,

wel over te leveren zaken met VBG onderhandelingen c.q. overleg
VBG

T WINES

Order geacht juist en volledig te zijn weergegeven in de door of namens

aanbod van VBG in welke vorm dan ook;
Afnemer

ROPES

Tenzij Afnemer per ommegaande doch uiterlijk binnen 1 werkdag
schriftelijk protest aantekent, wordt de bevestiging van de Offerte of

vanbeelengroup.nl

De leveringstermijn vangt – tenzij door VBG (bijvoorbeeld in de bevestiging van de Order of Overeenkomst) anders aangegeven – aan op het
hieronder genoemde en laatst ingaande (afhankelijk van de omstandigheden van toepassing zijnde) tijdstip:
(a) De dag waarop de Overeenkomst tot stand is gekomen (zie artikel
3.2 van deze Voorwaarden);
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den op – afhankelijk van welk document Afnemer als eerste ontvangt -

(b) Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst nadere bescheiden,
gegevens, vergunningen en/of andere documenten noodzakelijk

de afleveringsbon, het vervoersdocument, de pakbon en/of factuur. Van

zijn, de dag waarop VBG dergelijke documenten heeft ontvangen;

eventuele niet direct zichtbare onjuistheden tekorten of beschadigingen
van het geleverde, dient Afnemer – op straffe van verval van rechten –

(c) Indien partijen zijn overeengekomen dat voor levering van de
product(en) een bedrag bij vooruitbetaling voldaan dient te

binnen 72 uur na de feitelijke levering schriftelijk opgave te doen aan

worden, de dag waarop VBG dit bedrag ontvangt.

VBG van de aard en de grond van de klachten en onder vermelding van
de gegevens vermeld op de afleverbon, vervoersdocument, pakbon of

4.3

factuur, melding te maken bij VBG.

Naast de op het moment van de bevestiging van de Order dan wel
op het moment van ondertekening van de Overeenkomst bekende

6.2

deze Voorwaarden genoemde termijn niet mogelijk is, geldt een termijn

van door VBG bij derde partijen bestelde materialen c.q. zaken. In geval

van 3 dagen vanaf het moment waarop het gebrek geconstateerd is of
geconstateerd had kunnen zijn.

van vertraging welke is ontstaan door wijziging van de werkomstandigheden, dan wel niet-tijdige levering van bestelde materialen c.q. zaken,

4.4

6.3

4.6

4.7

6.1 en 6.2, worden de zaken geacht Afnemer conform de Overeenkomst,

noodzakelijk dienovereenkomstig evenredig verlengd.

in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen aan Afne-

Bij overschrijding van de leveringstermijn treedt verzuim niet zonder een

mer geleverd te zijn en onvoorwaardelijk door Afnemer te zijn aanvaard

voorafgaande ingebrekestelling in, noch heeft Afnemer – behoudens op-

en goedgekeurd. Afnemer kan na die termijn geen enkel recht meer

zet of grove schuld aan de zijde van VBG – recht op schadevergoeding,

doen gelden ten aanzien van enig gebrek, tekort, beschadiging etc. van
de geleverde zaken.

Tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen,

6.4

verwerkt, dan wel geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden

levering af-magazijn bedrijfsterrein VBG geldt als tijdstip van levering.

(ver)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd, bewaard of verwerkt

VBG is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke ge-

overeenkomstig wettelijke voorschriften, door VBG afgegeven (bewaar-,

deelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is Afnemer

transport-, verwerk- en andere) voorschriften, dan wel algemeen

verplicht op de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig Artikel

geldende gebruiken c.q. normen, of indien het geleverde aan een derde

9 (“Betaling/prijzen”) van deze Voorwaarden.

wordt doorverkocht, vervalt het recht van Afnemer op vergoeding of
vervanging van de geleverde zaken.

In geval de levering geschiedt op pallets, dan is Afnemer verplicht direct
6.5

lijke zaken ofwel het crediteren van de prijs, zulks ter vrije keuze van VBG.

5. Transport & Risico

6.6

leveren zaken op Afnemer over op het moment dat de zaken geleverd

Voorwaarden.
6.7

verzorgen, dient Afnemer de verzendinstructies tegelijkertijd met het

7. Aansprakelijkheid

verzenden van de Order dan wel het tekenen van de Overeenkomst aan

7.1

de uit voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen, welke haar kunnen

Het transport van de zaken geschiedt – tenzij partijen anderszins zijn

worden toegerekend, en direct verband houden met (de uitvoering van)

overeengekomen –voor rekening en risico van Afnemer.

de Overeenkomst. VBG is niet aansprakelijk in geval van niet behoorlijke

Indien Afnemer het transport zelf verzorgt, is hij verplicht de door hem

naleving door Afnemer van wettelijke voorschriften en/of eventueel

gekochte zaken terstond doch in ieder geval binnen drie werkdagen af

door VBG afgegeven bewaar-, transport-, verwerk-, gebruik- en andere

te (doen) halen nadat VBG Afnemer heeft meegedeeld dat de zaken voor

voorschriften, dan wel algemeen geldende gebruiken c.q. normen met

afhaling gereed staan. Indien Afnemer niet in staat is de zaken tijdig af

betrekking tot de zaken van VBG. VBG is bovendien niet aansprakelijk

te nemen, is VBG gerechtigd de betreffende zaak/zaken aan Afnemer te

voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat VBG is uitgegaan

factureren, en is VBG tevens gerechtigd om de zaken naar eigen inzicht

van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige

kosten van de opslag daarvan aan Afnemer in rekening te brengen.

5.5

gegevens.
7.2

Indien VBG aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aan-

In geval van niet-afname door Afnemer of het niet in acht nemen van

sprakelijkheid van VBG beperkt tot maximaal het voor de desbetreffende

de afhaaltermijn als genoemd in artikel 5.4 van deze Voorwaarden door

Order/Overeenkomst door VBG gefactureerde bedrag (exclusief btw),

Afnemer, is VBG gerechtigd nakoming door Afnemer te vorderen, dan

althans tot dat gedeelte van het door VBG gefactureerde bedrag inzake
de Order/Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht van VBG
om in beide gevallen schadevergoeding en de kosten zoals genoemd in

7.3

Iedere plicht tot schadevergoeding van VBG jegens Afnemer, uit welke
hoofde dan ook, is in ieder geval beperkt tot vergoeding van maximaal

artikel 5.4 van deze Voorwaarden te vorderen.

het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheids-

6. Klachten/Reclames
6.1

VBG zal slechts aansprakelijk zijn voor schade, rechtstreeks voortvloeien-

VBG te verschaffen.

en geheel voor rekening en risico van Afnemer op te (doen) slaan en de
5.4

Indien de Aflevering geschiedt aan een consument, dan geldt in afwijking van dit artikel het bepaalde in artikel 23 en 24 van boek 7 BW.

zijn (overeenkomstig artikel 4.5 van deze Voorwaarden). Indien partijen
schriftelijk zijn overeengekomen dat VBG het transport van de zaken zal

Het indienen van een klacht ontslaat Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen als genoemd in artikel 9 (“Betaling/prijzen”) van deze

Tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, gaat het risico
ten aanzien van de door of namens VBG verkochte en/of aan Afnemer te

5.3

In geval van levering van niet aan de Overeenkomst beantwoorde zaken,
is VBG niet tot meer of anders gehouden dan tot herleveren van deugde-

VBG aan Afnemer een vergoeding voor de pallet(s) in rekening brengt.

5.2

Indien de door VBG geleverde zaken op enige wijze worden bewerkt of

geschieden leveringen af-magazijn bedrijfsterrein VBG. Het moment van

eenzelfde hoeveelheid lege pallets retour te geven, bij gebreke waarvan

5.1

Bij gebreke van een tijdige melding in de zin van voorgaande artikelen

waar VBG geen schuld aan heeft, wordt de leveringstermijn voor zover

dan wel ontbinding van de Overeenkomst.
4.5

Indien schriftelijke indiening van een klacht binnen de in artikel 6.1 van

omstandigheden, is de levertijd mede gebaseerd op een tijdige levering

verzekeraar van VBG wordt uitgekeerd c.q. vergoed.

Ingevolge artikel 5.1 van deze Voorwaarden, dient Afnemer de geleverde

7.4

zaken terstond bij de feitelijke aflevering op conformiteit (juistheid,
juiste hoeveelheid en/of juist aantal, eventuele beschadigingen) te controleren. Worden bij aflevering onjuistheden, zichtbare gebreken en/of
tekorten geconstateerd, dan dient Afnemer deze duidelijk en te vermel-

vanbeelengroup.nl

VBG is uitsluitend aansprakelijk voor vergoeding van directe schade.
Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan
(a) materiële schade aan (de eigendommen van) Afnemer;
(b) redelijke kosten, die Afnemer heeft gemaakt ter vaststelling van de
aansprakelijkheid voor en de omvang van de directe schade;
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(c) redelijke kosten, die Afnemer redelijkerwijs heeft gemaakt, en

7.5

8.2

komst geheel of gedeeltelijk onmogelijk is, al dan niet tijdelijk, als gevolg

van de directe schade, voor zover Afnemer aantoont dat deze

van een oorzaak of gebeurtenis die VBG redelijkerwijs niet kan voorkomen

kosten hebben geleid tot een beperking van de directe schade als

of welke geheel of ten dele buiten de invloedsfeer van VBG ligt. Voorbeel-

bedoeld in deze Voorwaarden;

den van overmachtsituaties zijn: stakingen en bedrijfsbezettingen, vertraagde of uitblijvende levering van toeleveranciers, transportstoringen,

VBG kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor c.q.
worden verplicht tot vergoeding van eventuele indirecte schade, tenzij
de toepasselijke dwingendrechtelijke wetgeving deze uitsluiting, althans

machinestoringen en gebreken, overheidsmaatregelen, etc.
8.3

een schriftelijke verklaring aan de andere partij, behoudens de afnamever-

Onder indirecte schade wordt onder andere (doch niet uitsluitend)

plichting van Afnemer voor specifiekaangeschafte zaken (zoals haspels)

verstaan: gevolgschade, omzet- en/of winstderving, verlies aan goodwill,
gemiste besparingen, gedane investeringen, schade door bedrijfsstagnatie c.q. stilstand en/of kosten gemaakt ter voorkoming, vaststelling

grondstoffen, emballage en resterende voorraad eindproduct.
8.4

indirecte schade. Mocht VBG toch aansprakelijk zijn voor indirecte
schade, dan gelden de beperkingen als bepaald in dit artikel 7 (inclusief
directe schade).
De in dit artikel 7 genoemde beperkingen gelden niet indien de schade

9. Betaling/prijzen
9.1

Aansprakelijkheid van VBG wegens een toerekenbare tekortkoming in

beperkt tot, transportkosten, verpakkingskosten, verzekeringskosten, inen uitlaadkosten, etc.
9.3

koersverschillen, overheidsmaatregelen, in- en uitvoerrechten, transport-

de Overeenkomst, ontstaat enkel nadat Afnemer VBG onverwijld, dat wil

kosten, verzekeringspremies etc., mogen door VBG aan Afnemer worden

zeggen uiterlijk binnen 3 dagen na levering dan wel nadat het gebrek is

doorberekend. Afnemer is niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeen-

geconstateerd of geconstateerd had kunnen zijn, schriftelijk in gebreke

komst als gevolg van dergelijke prijsverhogingen, mits deze redelijk en

stelt, waarbij Afnemer VBG een redelijke termijn gunt om alsnog aan

billijk zijn. In het geval de Afnemer een consument is, dan geldt het bepaal-

zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen en deugdelijk na te
nakoming.
7.8

de in artikel 35 van boek 7 BW.
9.4

van de Order of Overeenkomst specifieke (andere) betalingscondities zijn
vermeld. Afnemer is ter zake van de facturen niet bevoegd tot verrekening,

jaart na het (enkele) verloop van één (1) jaar na de gebeurtenis waardoor

opschorting of schuldcompensatie. Ingeval Afnemer meent dat de factuur

de schade of het beroep op enig (ander) recht is veroorzaakt respectie-

niet overeenkomstig de geleverde zaken is, dan dient Afnemer dit uiterlijk

velijk ontstaan, tenzij uit deze Voorwaarden volgt dat een andere (verval)

binnen zeven (7) dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij VBG

termijn van toepassing is.

aan te geven, bij gebreke waarvan de factuur door Afnemer geacht wordt

Met betrekking tot zaken welke door VBG van derden zijn betrokken,
zullen de op die relatie betrekking hebbende (contracts-, garantie en/of
aansprakelijkheidsbeperkende)bepalingen ook gelden jegens Afnemer,

te zijn aanvaard en goedgekeurd.
9.5

7.10

Afnemer zal de (strekking van de) bepalingen in deze Voorwaarden

de Overeenkomst op te schorten.
9.6

schuldsaneringsregeling is aangevraagd dan wel uitgesproken ten aanzien

voor zover deze van toepassing kunnen zijn.

van Afnemer, in verzuim geraken, zonder dat enige (verdere) sommatie of

Afnemer vrijwaart VBG voor eventuele aanspraken van derden, die in

ingebrekestelling nodig is. In geval Afnemer in verzuim is dan is Afnemer

verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waar-

aan VBG vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 3% per maand

van de oorzaak aan anderen dan aan VBG toerekenbaar is. Indien VBG uit

cumulatief, te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand

dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Afnemer

worden in deze als volle maanden aangemerkt. Bovendien zal Afnemer

gehouden VBG zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al

gehouden zijn tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en

hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht

gerechtelijke kosten, waaronder alle volledige daadwerkelijke kosten

Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen,

berekend voor (proces)rechtsbijstand en juridisch advies, zoals volledi-

dan is VBG, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te

ge deurwaarders- en advocaatkosten en eventueel kosten van andere

gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van VBG en derden daardoor

derden, uitdrukkelijk in afwijking van het Liquidatietarief Rechtbanken en

ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Afnemer.

Gerechtshoven, welke verband houden met de inning van de vordering,
waarvan de hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totale open-

8. Overmacht
8.1

Afnemer zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn, dan wel
indien (buiten)gerechtelijke surseance van betaling of het faillissement of

eveneens van toepassing verklaren jegens de afnemers van Afnemer,
7.11

VBG is te allen tijde bevoegd, vooruitbetaling of zekerheidstelling te verlangen en in afwachting daarvan de gehele of gedeeltelijke uitvoering van

indien en voor zover VBG op dergelijke bepalingen een beroep wenst te
doen.

Alle facturen zullen door Afnemer binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum netto worden voldaan, tenzij op de factuur of in de bevestiging

Iedere vordering tot schadevergoeding en/of nakoming tegen VBG of
enig recht dat Afnemer jegens VBG geldend moet maken, vervalt of ver-

7.9

Wijzigingen van factoren die de kostprijs kunnen beïnvloeden, zoals
bijvoorbeeld de inkoopprijs (van bijvoorbeeld zaken of grondstoffen),

de nakoming van een verplichting of van verplichtingen uit hoofde van

komen en VBG ook na deze termijn niet in staat blijkt tot een deugdelijke

De door VBG gehanteerde prijzen zijn – tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen – exclusief btw en exclusief overige kosten zoals, maar niet

medewerkers van VBG, te bewijzen door Afnemer, tenzij uit de wettelijke
7.7

Elke prijsopgave is (geheel) vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.

9.2

te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van leidinggevende
bewijslastverdeling anders voortvloeit.

In geval van overmacht komt Afnemer geen aanspraak toe op schadevergoeding in welke vorm of van welke aard dan ook.

of beperking van indirecte schade en/of de aansprakelijkheid daarvoor,
kosten gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten rechte van de

Indien de overmachtsituatie langer dan zes maanden voortduurt, is ieder
der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden door middel van

een gehele uitsluiting, van (een deel van) deze schade niet toelaat.

7.6

Van een overmachtsituatie is sprake indien de uitvoering van de Overeen-

redelijkerwijs kon en mocht maken, ter voorkoming of beperking

staande bedrag, (exclusief btw) met een minimum van € 500,-

In geval VBG niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen als gevolg van een situatie van overmacht, worden
de verplichtingen van VBG opgeschort zolang de overmachtsituatie

(zegge: vijfhonderd euro).
9.7

voortduurt.

In geval door VBG een korting is verleend aan Afnemer op de te leveren
zaken, dan gelden deze kortingen slechts onder de voorwaarde dat de
factuur uiterlijk op de vervaldatum wordt betaald. In geval niet binnen
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9.8

9.9

de vervaltermijn van de factuur is betaald, dan vervallen alle eventueel

wordt verklaard, of bij overlijden van Afnemer, of indien ten aanzien van

verleende kortingen en is Afnemer vanaf de vervaldatum van de factuur

Afnemer faillissement wordt aangevraagd c.q. uitgesproken, indien zijn

de reguliere prijs aan VBG verschuldigd.

onderneming wordt geliquideerd, beëindigd of gestaakt, of indien Afne-

Door Afnemer gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats

mer tot (gehele of gedeeltelijke) boedelafstand overgaat, dan wel indien

ter voldoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens

(conservatoir of executoriaal) beslag op het geheel of gedeelte van de

ter voldoening van de oudst opeisbare factuurbedragen die het langst

eigendommen van Afnemer wordt gelegd, of indien de onderneming van

openstaan, zelfs al vermeldt Afnemer dat de voldoening betrekking

Afnemer wordt verkocht of er een verandering in het bestuur van Afnemer

heeft op een latere factuur.

optreedt. VBG zal wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadever-

Wanneer Afnemer ten behoeve van de betaling van de facturen aan VBG
een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag

goeding zijn gehouden.
11.4

Bedragen die VBG voor de beëindiging c.q. ontbinding heeft gefactureerd

wordt gestorneerd, dan is Afnemer gehouden het betreffende factuurbe-

in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst

drag terstond op andere wijze te voldoen.

heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd en worden
op het moment van de beëindiging c.q. ontbinding direct opeisbaar.

10. Eigendomsvoorbehoud
10.1

Alle verplichtingen – voortvloeiend uit of samenhangend met tussen

12. Intellectuele Eigendomsrechten

10.2

Afnemer en VBG geldende Overeenkomst(en) heeft voldaan. Tot aan dat

12.1

10.3

pen auteursrechten, modelrechten, merkrechten, octrooirechten, handels-

van andere zaken en duidelijk identificeerbaar als VBGs eigendom te

naamrechten, databankrechten en know how) en de daarbij behorende

bewaren.

materialen zoals (eventuele) analyses, rapporten, ontwerpen, adviezen,

Voordat de eigendom van de zaken op Afnemer is overgegaan, is Afne-

schetsen, tekeningen, documentatie, gebruikershandleidingen, alsmede

mer niet gerechtigd de zaken aan derden te verhuren, te vervreemden,

voorbereidend materiaal daarvan van VBG (of haar eventuele licentie-

in gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren. Afnemer

gevers/leveranciers) zullen uitdrukkelijk bij VBG (of haar licentiegevers/

kan de zaken slechts verkopen, afleveren of verwerken, voor zover dit

leveranciers) blijven berusten. Dit geldt eveneens met betrekking tot een

in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is. In

krachtens een Overeenkomst (van opdracht) voor Afnemer ontwikkelde of
ter beschikking gestelde zaken.

geval van doorverkoop c.q. doorlevering is Afnemer verplicht van zijn
afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen, behoudens in het

12.2

eigendomsrechten van de zaken van VBG te verwijderen of te wijzigen.

vermoeden aan haar zijde of een mededeling van Afnemer dat Afnemer

Afnemer garandeert dat hij niets zal doen of nalaten dat inbreuk maakt op

zal tekortschieten in de nakoming van zijn verplichtingen, de geleverde

de intellectuele eigendomsrechten van VBG, deze rechten ongeldig maakt

zaken onmiddellijk terug te vorderen. Afnemer is in dat geval verplicht

en/of het eigendom van deze intellectuele eigendomsrechten in gevaar

te retourneren aan VBG in originele staat, ongebruikt en in originele

brengt.
12.3

mer verkocht product (zaak) inbreuk maakt op enig recht van intellectuele

Afnemer stelt op eerste verzoek VBG in de gelegenheid alle aan Afnemer

eigendom van een derde, en Afnemer te dier zake wordt aangesproken,

geleverde zaken terug te halen.

is Afnemer verplicht VBG daarvan terstond schriftelijk op de hoogte te

Indien VBG haar recht voortvloeiend uit het eigendomsvoorbehoud wil

brengen. VBG zal alsdan naar eigen keuze ofwel alsnog het recht om dat

en mag uitoefenen, is Afnemer gehouden daaraan alle medewerking te

product te gebruiken verschaffen, ofwel een vervangend product leveren

verlenen, zoals, maar niet beperkt tot, het bekendmaken van de locatie

dat geen inbreuk maakt, ofwel Afnemer, nadat het product van hem is
terugontvangen, de koopprijs restitueren.
12.4

11. Ontbinding

11.2

Indien onverhoopt mocht komen vast te staan dat een door VBG aan Afne-

verpakking. De kosten van retournering zijn voor rekening van Afnemer.

van de zaken en het verschaffen van toegang tot die zaken.

11.1

Het is Afnemer niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele

geval van verkoop aan consumenten. VBG is bevoegd in geval van een

de zaken op het eerste daartoe strekkende verzoek van VBG, onverwijld

10.4

Alle rechten van intellectuele eigendom (waaronder in ieder geval begre-

moment is Afnemer verplicht de door VBG geleverde zaken gescheiden

VBG kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden ter zake
van inbreuk op enig recht van intellectuele eigendom dan wel enig ander

Afnemer zal VBG gerechtigd zijn de Overeenkomst - zonder rechterlijke

exclusief recht, welke inbreuk het gevolg is van enige wijziging in of aan

tussenkomst - op te zeggen c.q. te ontbinden, onverminderd het recht

een door of namens VBG verkocht of geleverd product of van enig gebruik

van VBG om (in plaats daarvan) nakoming en/of (in plaats daarvan of

of toepassing van dat product, anders dan het door VBG voorgeschreven

daarnaast) schadevergoeding te vorderen en/of overige (rechts)maatre-

gebruik of toepassing dan wel het in de betreffende branche redelijkerwijs

gelen te nemen.

gangbare, normale gebruik of toepassing.

Aan Afnemer komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst toe indien VBG, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke

13. Toepasselijk recht/geschillen

schriftelijke ingebrekestelling binnen de daarvoor in artikel 7.7 gestelde

13.1

termijn, waarbij een redelijke termijn gegeven wordt voor zuivering van
een (substantiële) tekortkoming, (nog steeds) toerekenbaar tekortschiet

Op alle Overeenkomsten tussen VBG en Afnemer alsmede alle daaruit
voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

13.2

Alle eventuele geschillen tussen VBG en Afnemer zullen, indien in der

in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de Overeen-

minne niet tot een regeling kan worden gekomen, uitsluitend worden

komst. De redelijke termijn voor nakoming die door Afnemer wordt

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Haarlem.

gesteld, dient rekening te houden met alle omstandigheden van het
concrete geval.
11.3

VBG kan de Overeenkomst voorts zonder ingebrekestelling en zonder
rechterlijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmid-

14. Overige bepalingen
14.1

Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt,

dellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien Afnemer, al

zullen de overige Indien enige bepaling van deze Voorwaarden nietig is

dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt verleend, of onder

of vernietigd wordt, zullen de overige artikelen van deze Voorwaarden

curatele wordt gesteld, of indien op Afnemer de schuldsaneringsregeling

onverminderd volledig van kracht blijven. VBG en Afnemer zullen alsdan in

volgens de Wet schuldsanering natuurlijke personen van toepassing

overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
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c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk
het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in
acht worden genomen zonder de nieuwe bepaling(en) (wederom) aan
nietigheid/vernietiging bloot te stellen.
14.2

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten, tenzij
partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk zijn overeengekomen.

14.3

VBG heeft het recht om de Voorwaarden eenzijdig te wijzigen of aan te
vullen. Afnemer verklaart zich op voorhand – tenzij dit redelijkerwijs niet
van hem verwacht kan worden – akkoord met eventuele wijzigingen of
aanvullingen. Deze wijzigingen treden in werking op het alsdan door
VBG bekend te maken tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden
is medegedeeld, treden de wijzigingen in werking, zodra de wijziging
aan Afnemer is medegedeeld, dan wel op het moment dat de betreffende gewijzigde versie is gepubliceerd op de website van VBG.

14.4

De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de
uitleg daarvan.
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