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Artikel 1 - Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 
1.  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de wederpartij gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 

2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon een overeenkomst op afstand aangaat met de 

ondernemer; 
3. Dag: werkdag; 

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of 

diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid; 
5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de wederpartij of ondernemer in staat stelt om 

informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige 
raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.  

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de 

overeenkomst op afstand; 
7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan 

wederpartijen aanbiedt; 
8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer 

georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het 
sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor 

communicatie op afstand; 
9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van 

een overeenkomst, zonder dat wederpartij en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn 
samengekomen. 

 
Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Creator Meeting Support BV 

 
Vestigingsadres: 

Bombaystraat 89 
3047 BA Rotterdam 
Telefoonnummer: +31-(0)10-2763113 

Faxnummer: +31-(0)10-4667743 
 

Bereikbaarheid: 
E-mailadres: info@creatormeetingsupport.com 

KvK-nummer: 24437378 



Btw-identificatienummer: NL 8195.51.600B01  
 

Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de 
gegevens over de toezichthoudende autoriteit: 
 

Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent: 
- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten; 

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend; 
- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar 

en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn. 
 
Artikel 3 - Toepasselijkheid  

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke 
totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en wederpartij. 

2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene 
voorwaarden aan de wederpartij beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal 
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene 

voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de wederpartij zo spoedig 
mogelijk kosteloos worden toegezonden. 

3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid 
en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden 

langs elektronische weg aan de wederpartij ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat 
deze door de wederpartij op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame 
gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand 

wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg 
kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de wederpartij langs elektronische weg of 

op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden. 
4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of 

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige 
toepassing. 

 

Artikel 4 - Het aanbod 

1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit 

nadrukkelijk in het aanbod vermeld. 
2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten 

en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het 

aanbod door de wederpartij mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van 
afbeeldingen geven deze een zo waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten 

en/of diensten, echter binden de ondernemer niet. Afwijkingen van de in de catalogi, brochures en 
offertes voorkomende beschrijvingen kunnen niet aan de ondernemer  worden tegengeworpen. 

Dergelijke afwijkingen ontslaan de De wederpartij nimmer van haar verplichtingen uit de 
overeenkomst. 

3. De prijzen in de offerte zijn uitsluitend van toepassing op de daarbij aangegeven hoeveelheden. 

4. Alle kosten, die ontstaan ten gevolge van (wijzigingen in) de specificaties/wensen van de 
wederpartij, waarmee ten tijde van het aanbod geen rekening behoefde te worden gehouden, 

kunnen aan de wederpartij worden doorberekend. 
5. Over- of onderleveringen ten opzichte van een overeengekomen aantal zijn toegestaan indien zij 

niet meer of minder bedragen dan de volgende percentages: 
- oplage tot 10.000 eenheden: 10 % 

- oplage van 10.000 of meer: 5 % 

Indien om technische redenen hogere over- of onderleveringen mogelijk zijn, zal dit in het aanbod 
worden opgenomen. Het Uiteindelijk aantal geleverde  aantal wordt in rekening gebracht. 

6. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de wederpartij duidelijk is wat de rechten en 
verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het 

bijzonder: 
o de prijs exclusief belastingen of andere wettelijke toeslagen; 

o de eventuele kosten van aflevering; 
o de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig 

zijn; 

o het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;  



o de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst; 
o de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen de ondernemer 

de prijs garandeert; 
o de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van 

de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan 

het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel; 
o of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze 

voor de wederpartij te raadplegen is; 
o de manier waarop de wederpartij, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het 

kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst 
herstellen; 

o de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden 

gesloten; 
 

Artikel 5 - De overeenkomst 

1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van 
aanvaarding door de wederpartij van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde 

voorwaarden. 
2. Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de 

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het 
aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de 

wederpartij de overeenkomst ontbinden. 
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en 

organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij 

voor een veilige webomgeving. Indien de wederpartij elektronisch kan betalen, zal de ondernemer 
daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. 

4. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de wederpartij aan 
zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn 

voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond 
van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd 
gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden 

te verbinden. 
5. De ondernemer zal bij het product of dienst aan de wederpartij de volgende informatie, schriftelijk 

of op zodanige wijze dat deze door de wederpartij op een toegankelijke manier kan worden 
opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 
a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de wederpartij met klachten terecht 

kan; 
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de wederpartij van het herroepingsrecht 

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het 
herroepingsrecht; 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 
d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze 
gegevens al aan de wederpartij heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst; 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van 
meer dan één jaar of van onbepaalde duur is. 

6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de 
eerste levering. 

 
Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Bij levering van producten: 

1. Bij de aankoop van producten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder 
opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na 

ontvangst van het product door de wederpartij of een vooraf door de wederpartij aangewezen en 
aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. 

2. Tijdens de bedenktijd zal de wederpartij zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij 

zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen 
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik 

maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de 
originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer 

verstrekte redelijke en duidelijke instructies. 



Bij levering van diensten: 
3. Bij levering van diensten heeft de wederpartij de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave 

van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het 
aangaan van de overeenkomst. 

4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de wederpartij zich richten naar de door de 

ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke 
instructies. 

 
Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping  

1. Indien de wederpartij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van 
terugzending voor zijn rekening. 

2. Indien de wederpartij een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk binnen 15 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht 

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de wederpartij uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 
en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het 

aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.  
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten of diensten:  

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de 
wederpartij; 

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn; 
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden; 
d. die snel kunnen bederven of verouderen; 

e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de 
ondernemer geen invloed heeft; 

f. voor losse kranten en tijdschriften; 
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de wederpartij de verzegeling 

heeft verbroken. 
3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten: 

a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een 

bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode; 
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de wederpartij is begonnen voordat de 

bedenktijd is verstreken; 
c. betreffende weddenschappen en loterijen. 

 
Artikel 9 - Annulering 

 

1. De wederpartij is bevoegd de overeenkomst voor de levering van producten of diensten die tot 
stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de wederpartij of die persoonlijk van aard 

zijn, te annuleren voor de overeengekomen leverdatum, mits de reeds door ondernemer 
gemaakte kosten ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst worden vergoed met een 
minimum van 25% van de in totaal voor de levering van producten en/of diensten 

overeengekomen prijs. Voor zover ten behoeve van de opdracht aan derden opdracht is gegeven 
tot het leveren van producten of diensten, dienen de in dit verband reeds gemaakte kosten 

volledig te vergoeden. 
 
Artikel 10 - Reclame 

 
1. De wederpartij is verplicht bij ontvangst respectievelijk direct na ontvangst van de (af)geleverde 

producte,n te 
controleren op zichtbare gebreken en tekortkomingen. Reclames hieromtrent dienen op straffe 

van verval van recht binnen14 dagen na aflevering van de producten schriftelijk en gemotiveerd 
ter kennis van de ondernemer te worden gebracht.  

 

2. In geval van gerechtvaardigde reclames is de ondernemer gehouden tot het  binnen een redelijke 
termijn herstellen van fouten, dan wel tot het binnen een redelijke termijn vervangen van de 

producten, dan wel tot restitutie van de vergoeding, ontvangen voor de desbetreffende producten.  
 



3. Terugzending van producten behoeft steeds de voorafgaande schriftelijke toestemming van de 
ondernemer. In geval van terugzending blijven de zaken voor rekening en risico van de 

wederpartij, totdat de ondernemer deze 
heeft ontvangen. 

 

4. Bij gebreken welke slechts een deel van de gehele opdracht betreffen, bestaat niet het recht tot 
weigering van de overige overeengekomen prestaties. 

 
5. In ieder geval vervalt het recht de ondernemer aan te spreken een half jaar na levering van 

produkten of diensten. 
 
Artikel 11 - Overmacht 

 
1. De Ondernemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij 

indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan 
schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen 
voor zijn rekening komt.  

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in 
de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-

voorzien, waarop de ondernemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ondernemer niet 
in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ondernemer of van 

derden daaronder begrepen. ondernemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen 
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat 
de ondernemer zijn verbintenis had moeten nakomen. 

3. De ondernemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der 

partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade 
aan de andere partij. 

4. Voorzoveel de ondernemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de 
overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 
nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de ondernemer 

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. 
De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke 

overeenkomst.  
 
Artikel 12 - De prijs 

 
1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden 

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen 
in btw-tarieven. 

2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen 
gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed 
op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat 

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.  
3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen. 
4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen 

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:  
a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of 
b. de wederpartij de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag 

waarop de prijsverhoging ingaat. 
5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn exclusief btw. 

 
Artikel 13 - Conformiteit en Garantie 

 

1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de 
in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of 

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande 
wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer 

er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. 



2. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke 
rechten en vorderingen die de wederpartij op grond van de overeenkomst tegenover de 

ondernemer kan doen gelden. 
 
Artikel 14 - Levering en uitvoering 

 
1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen 

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot 
verlening van diensten. 

2. Als plaats van levering geldt het adres dat de wederpartij aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. 
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, 

zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen 

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging 
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, 

ontvangt de wederpartij hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. 
De wederpartij heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en 
recht op eventuele schadevergoeding. 

4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de wederpartij 
betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen. 

5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen 
om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en 

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende 
artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele 
retourzending zijn voor rekening van de ondernemer. 

6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het 
moment van verzending aan de wederpartij of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer 

bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De 
Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verantwoordelijkheden van de 

vervoerder. 
 
Artikel 15 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

 
Opzegging 

1. De wederpartij kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde 
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een 

opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
2. De wederpartij kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het 

geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen)  of diensten, te allen tijde 
tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe 

overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. 
3. De wederpartij kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten: 

- te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een 

bepaalde periode; 
- tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan; 

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen. 
Verlenging 

4.     Een overeenkomst die voor bepaalde  tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden 
verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur. 

5.     In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde  tijd  is aangegaan en 
die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend 

worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de wederpartij deze 
verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn 
van ten hoogste één maand. 

6.     Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren 
van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de 

wederpartij te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en 
een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het 



geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en 
tijdschriften. 

7. Een overeenkomsten met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, 
nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)  wordt niet 
stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode 

Duur 
8. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de wederpartij na een jaar de 

overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de 
redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur 

verzetten. 
 
Artikel 16 – Betaling 

 
1. Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de wederpartij verschuldigde bedragen 

te worden voldaan binnen 10 dagen na factuur datum zonder aftrek of verrekening en zonder 
opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming.  

2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de wederpartij geen enkel recht doen gelden 

aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen 
vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

3. De wederpartij heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens 
onverwijld aan de ondernemer te melden. 

4. In geval van wanbetaling van de wederpartij heeft de ondernemer behoudens wettelijke 
beperkingen, het recht om de vooraf aan de wederpartij kenbaar gemaakte redelijke kosten in 
rekening te brengen. 

5. Indien de wederpartij niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is zij zonder enige 
ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is de ondernemer steeds gerechtigd de wettelijke 

handelsrente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft, is Ondernemer 
gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten. 

6. Ondernemer is op ieder moment gerechtigd contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen 
dat de wederpartij zekerheid stelt voor de betaling, alvorens over te gaan tot levering, indien de 
ondernemer hiertoe aanleiding ziet. 

7. De wederpartij is bij niet  tijdige nakoming steeds verplicht aan Ondernemer alle in redelijkheid 
gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds 

zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de in werkelijkheid gemaakte kosten 
en het loon van deurwaarders en advocaten 

. 
Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud 
 

1. Ondernemer behoudt zich de eigendomsrechten voor van alle aan de wederpartij afgeleverde en 
af te leveren producten, totdat volledige betaling, eventueel vermeerderd met rente en kosten, 

heeft  laatsgevonden. 
 
2. Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op de wederpartij is overgegaan mag 

deze de producten niet aan een derde verpanden of enig ander recht daarop verlenen en dient hij 
deze producten zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van ondernemer te bewaren. 

 
3. Indien de wederpartij tekort schiet in de nakoming van haar betalingsverplichtingen jegens 

ondernemer of ondernemer goede grond heeft te vrezen, dat zij in de nakoming van die 
verplichtingen zal tekort  chieten, is ondernemer steeds bevoegd de onder eigendomsvoorbehoud 
afgeleverde producten terug te nemen 

 
Artikel 18 - Niet nakoming wederpartij 

 

1. Indien de De wederpartij enige voor hem uit een overeenkomst met De ondernemer 
voortvloeiende verplichting niet nakomt, heeft De ondernemer het recht de nakoming van alle 

verplichtingen jegens de De wederpartij op te schorten en om alle overeenkomsten met de De 
wederpartij geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een 

ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op 
schadevergoeding. Hetgeen door De wederpartij aan De ondernemer verschuldigd is, wordt 

terstond opeisbaar. Iedere aan De ondernemer gelieerde vennootschap kan ten aanzien van een 



met de De wederpartij aangegane overeenkomst een beroep doen op deze bepaling als ook op 
hetgeen in artikel 5 met betrekking tot het eigendomsvoorbehoud is bepaald, als ware de 

betreffende overeenkomst met haar aangegaan, 
 
Artikel 19. Aansprakelijkheid 

 
1. De ondernemer draagt geen aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door 

welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door 
Opdrachtgever aan te tonen, een en ander in overeenstemming met hetgeen is bepaald in dit 

artikel. 
 
2. De ondernemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van: 

- onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens afkomstig van Opdrachtgever;  
- iedere tekortkoming van Opdrachtgever bij de naleving van zijn verplichtingen, waaronder 

begrepen het verlenen van voldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst; 
- een gebrekkige installatie, gebrekkige modellen, instrumenten of software van de zijde van 

Opdrachtgever; 

- onzorgvuldig of onvoorzichtig gebruik van het geleverde, dan wel gebruik in strijd met de 
gebruiksaanwijzingen van het geleverde; 

- de ongeschiktheid van het geleverde voor het doel waarvoor Opdrachtgever het heeft aangeschaft 
en/of gebruikt; 

- uitval of onbereikbaarheid ten gevolge van storingen, waaronder begrepen, maar niet uitsluitend, 
storingen in het Internet, storingen bij haarzelf dan wel andere providers, uitval van elektriciteit e.d. 
- een anderszins verwijtbare oorzaak van de zijde van Opdrachtgever. Indien de in dit lid 

genoemde omstandigheden leiden tot aanspraken van derden jegens De ondernemer, zal 
Opdrachtgever De ondernemer hiervan vrijwaren. 

 
3. De ondernemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet 

uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie. 
 
4. De ondernemer zal niet aansprakelijk worden gesteld, indien Opdrachtgever de mogelijkheid heeft 

ter zake van het ontstaan van de schade rechtstreeks een derde dan wel zijn 
verzekeringsmaatschappij aan te spreken. 

 
5. Adviezen worden door De ondernemer naar beste weten en geheel te goeder trouw verstrekt, 

doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect 

voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 
 

6. De ondernemer zoekt door haar ingeschakelde derden met zorg uit. De ondernemer aanvaardt 
evenwel geen aansprakelijkheid voor gebreken, veroorzaakt of ontstaan aan het geleverde, door 

schuld of toedoen van door De ondernemer ingeschakelde derden of anderszins van buiten 
komende oorzaken. Dit laat het recht van Opdrachtgever de derde rechtstreeks aan te spreken 
onverlet. 

 
9. De Ondernemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de verantwoordelijkheden van de 

vervoerder. 

 
Artikel  20 -Toepasselijk recht en geschillen 
 

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Gebruiker partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van 
toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering 

wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De 
toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Gebruiker is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te 
nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Gebruiker het recht het 
geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.  

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben 
ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 

 
Artikel 21 - Vindplaats en wijziging voorwaarden 



 

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rotterdam 

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van 
het totstandkomen van de rechtsbetrekking met de ondernemer. 

3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.  

 


