Algemene voorwaarden Mar Seafood
Definities
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt,
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
Algemene Voorwaarden:
Verkoper:
Overeenkomst:
Product:
Koper:

De algemene voorwaarden als hierna vermeld.
Mar Seafood ingeschreven bij de KvK onder nummer 64099377
Elke Overeenkomst gesloten tussen Verkoper en de Koper.
Alle zaken die onderwerp zijn van de Overeenkomst gesloten tussen de Koper en
Verkoper.
Degene die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en het Product heeft
afgenomen.

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en Overeenkomst alsmede van
de uitvoering daarvan.
2. Eventuele toepasselijkheid of door de Koper gehanteerde Algemene Voorwaarden, hoe ook genaamd,
worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op deze Overeenkomst.
3. Wijzigingen in de tussen de Verkoper en de Koper gesloten Overeenkomst en afwijkingen van deze
Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen de Verkoper en de
Koper zijn overeengekomen.
4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. Partijen
zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde
bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de
oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.
5.Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk
en uitdrukkelijk met Verkoper zijn overeengekomen.
6.Indien Verkoper niet steeds strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dit niet
dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Verkoper in enigerlei mate het recht zou
verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 2 Aanbiedingen
1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit
nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. Als de
Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden
Producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Verkoper niet.
4.Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien de Koper, naar termen van
redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te
begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
6. Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige orders of nabestellingen.

Artikel 3 Overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van het aanbod van de
Verkoper.
2. De Verkoper is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering c.q.
Overeenkomst te verbinden.
3.Verkoper en de Koper kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.
Artikel 4 Wijziging Overeenkomst
1.Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, stelt Verkoper de Koper hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte. De partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot
aanpassing van de Overeenkomst.
2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Verkoper zal de Koper hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte stellen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve
gevolgen zal hebben, zal Verkoper de Koper hierover van tevoren inlichten.
4. Indien een vaste prijs is overeengekomen, zal Verkoper daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of
aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op de prijs. Hierbij zal Verkoper proberen, voor zover
mogelijk, vooraf een prijsopgave te doen.
5. Verkoper zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg
is van omstandigheden die aan Verkoper kunnen worden toegerekend.
6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen de Koper en Verkoper zijn pas geldig
vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst schriftelijk
zijn aanvaard door beide partijen.
Artikel 5 Uitvoering
1. Elke bestelling wordt door de Verkoper met de grootste zorg en vakmanschap bereid.
2. De Koper verstrekt tijdig alle gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de
Overeenkomst of waarvan de Koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de
uitvoering van de Overeenkomst, aan Verkoper.
3. Indien de voorgaande gegevens en instructies niet of niet tijdig worden verstrekt, dan heeft Verkoper
het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. De extra kosten die worden gemaakt door
de vertraging zijn voor rekening van de Koper.
Artikel 6 Opschorting
1.Indien de Koper een verplichting uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, heeft
Verkoper het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij
gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming
dat rechtvaardigt.
2.Voorts is Verkoper bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten indien:
na het sluiten van de Overeenkomst Verkoper omstandigheden ter kennis zijn gekomen die goede
grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is;
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Verkoper kan worden gevergd.
3. Verkoper behoudt het recht om schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7 Prijs
1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent,
en zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
2. De prijzen zijn in euro's uitgedrukt, De prijzen zijn exclusief reis-, verblijf-, verpakkings-, bezorg- of
verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3. Voor verzendingen naar het buitenland wordt een toeslag in rekening gebracht.
4. Van alle bijkomende kosten zal Verkoper tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Koper
opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten door de Koper kunnen worden
berekend.
5. Indien Verkoper met de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs overeenkomt, is
Verkoper gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder
voorbehoud is gegeven.
6. Indien Verkoper het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Koper hiervan zo spoedig
mogelijk op de hoogte.
7. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen, indien de prijsverhoging oorzaak vindt in
een stijging van prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de
Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
8. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan
indien de Verkoper dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen of
de Koper de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.
Artikel 8 Levering en Leveringstermijn
1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Koper aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
2. De Verkoper zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij
de uitvoering van bestellingen van Producten.
3. De Koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking
staan of aan hem ter hand worden gesteld.
4. Indien de Koper op de plaats van de levering de zaak weigert om af te nemen of nalatig is met het
verstrekken van gegevens of instructies, die noodzakelijk zijn voor de levering, zullen de voor levering
bestemde zaken worden opgeslagen voor risico en rekening van de Koper. De Koper zal in dat geval alle
aanvullende kosten verschuldigd zijn.
5. Het risico van beschadiging en/of vermissing of waardevermindering van Producten berust tot het
moment van bezorging aan de Koper bij de Verkoper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het
risico gaat over op het moment waarop de Producten aan de Koper of een door de Koper aan te wijzen
derde ter beschikking staan.
6. De Verkoper doet zijn uiterste best om de gewenste Producten op de door de Koper aangegeven
tijdstippen te bezorgen c.q. klaar te hebben. Indien voor de levering van de zaak een termijn
overeengekomen of opgegeven is, dan is deze termijn slechts indicatief en nimmer te beschouwen als een
fatale termijn.
7. Indien Verkoper gegevens of instructies nodig heeft van de Koper, die noodzakelijk zijn voor de
levering, vangt de leveringstijd aan nadat de Koper deze aan Verkoper heeft verstrekt.
8. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Koper de Verkoper schriftelijk in gebreke te stellen,
waarbij Verkoper alsnog een redelijke termijn wordt geboden om de zaak te leveren.
9. Een ingebrekestelling is niet nodig wanneer de levering blijvend onmogelijk is geworden of anderszins is
gebleken dat Verkoper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet zal nakomen. Gaat Verkoper binnen
deze termijn niet over tot levering, dan heeft de Koper het recht de Overeenkomst zonder rechterlijke
tussenkomst te ontbinden en/of schadevergoeding te verlangen.

Artikel 9 Betaling
1. Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Verkoper aangewezen bankrekening op
het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is overeengekomen. Overmaking geschiedt middels
factuur.
2. Betaling dient achteraf, na bezorging van de Producten te geschieden binnen de gestelde factuurtermijn.
3. Verkoper en de Koper kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt.
4. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, moet de Koper betalen volgens de termijnen en de
percentages zoals deze in de Overeenkomst zijn vastgesteld.
5. De Koper is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.
6. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op
7. De Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de
Verkoper te melden.
8. In geval van wanbetaling van de Koper heeft de Verkoper behoudens wettelijke beperkingen, het recht
om de vooraf aan de Koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen en zijn wij verplicht
het te melden bij onze kredietverzekeraar COFACE.
Artikel 10 Aansprakelijkheid en garantie
1. Verkoper is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of
opzet van Verkoper. Onder directe schade moet uitsluitend worden verstaan:
materiële schade aan de eigendommen van de Koper;
redelijke kosten, die Koper heeft gemaakt ter vaststelling van de aansprakelijkheid en (de omvang
van de directe) schade;
redelijke kosten, die Koper redelijkerwijs heeft gemaakt, en redelijkerwijs kon en mocht maken, ter
voorkoming of beperking van de schade, voor zover Koper aantoont dat deze kosten hebben
geleid tot een beperking van de directe schade;
redelijke kosten, die Koper redelijkerwijs heeft gemaakt ter verkrijging van voldoening buiten
rechte, zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 2, sub c van het Burgerlijk Wetboek.
2. De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van de Koper of van derden,
waaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade, vertragingsschade, winstderving of letselschade, of
enige (andere) indirecte schade, uit welke oorzaak dan ook en door wie ook geleden.
3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Verkoper is uitgegaan van
door de Koper verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid
voor Verkoper kenbaar behoorde te zijn.
4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten
is aan opzet of grove schuld van Verkoper of zijn leidinggevende ondergeschikten.
5. Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Verkoper beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot
het bedrag waarop de door Verkoper aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen
risico dat Verkoper overeenkomstig de verzekering draagt.
6. De Koper dient de schade waarvoor Verkoper aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig
mogelijk, maar in ieder geval binnen tien dagen na het ontstaan van de schade aan Verkoper te melden,
een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
7. Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens Verkoper vervalt binnen één jaar nadat de Koper bekend is
geraakt met het schadebrengende feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
8. Indien is aangetoond dat de Producten niet aan de Overeenkomst beantwoorden, zal de Verkoper de
desbetreffende Producten binnen een redelijke termijn ter retournering vervangen door nieuwe Producten
dan wel de factuurwaarde van de betreffende Producten restitueren.
9. De Verkoper staat ervoor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod
vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming
van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

10. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig
gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de Koper of derden aan
het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Verkoper in voor de eventueel ontstane schade als
gevolg van deze gebreken.
11.De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden
waar Verkoper geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a.
weersomstandigheden.
12. De Koper vrijwaart de Verkoper voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake
van vergoeding van schade en/of kosten, veroorzaakt door, of op enigerlei wijze verband houdende met
de door de Verkoper geleverde Producten c.q. de uitvoering van de Overeenkomst.
Artikel 11 Eigendomsvoorbehoud
1. De geleverde Producten blijven eigendom van de Verkoper totdat hetgeen hij op grond van de
Overeenkomst is verschuldigd deugdelijk is nagekomen en volledig heeft voldaan.
2. Bij het verschuldigde is tevens inbegrepen: de vergoeding van alle kosten en rente, ook van eerdere en
latere leveringen en verrichte diensten, alsmede schadevorderingen wegens tekortschieten in de nakoming.
3. Zolang het eigendom van het geleverde niet over is gegaan op de Koper, mag deze hetgeen onder het
eigendomsvoorbehoud valt niet doorverkopen, verpanden of op enige andere wijze bezwaren, behoudens
binnen de normale uitoefening van zijn/haar bedrijf.
Artikel 12a Klachtenregeling
1. De Verkoper beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht
overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst moeten binnen 10 dagen, nadat de Koper de
gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de Verkoper.
3. Als de Verkoper de klacht gegrond verklaard, dan wordt er intern een oplossing besproken.
4. Retourzendingen door de Koper zijn slechts toegestaan indien de Verkoper daarvoor uitdrukkelijk
voorafgaande, schriftelijke en/of per mail toestemming heeft verleend.
Artikel 12b Reclame/afwijkende prijzen
1. Het aannemen van de Producten door de Koper met aantekening op de pak- c.q. afleveringsbon, geldt
als bewijs dat de uiterlijke staat zowel als het aantal der Producten in orde is bevonden. De Koper dient bij
aflevering te onderzoeken of de kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
overeengekomen, althans voldoen aan de eisen die daaraan in het normale handelsverkeer gelden.
2. Zichtbare gebreken, die de ontvangen Producten betreffen, behoren binnen 24 uur na levering van de
betreffende Producten telefonisch, of via e-mail gemeld te worden, onder nauwkeurige opgave van de aard
en grond van de klachten.
3. Niet-zichtbare gebreken, die de ontvangen Producten betreffen, behoren binnen 24 uur na ontdekking
telefonisch, of via e-mail gemeld te worden, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond van de
klachten.
4. Indien de gebreken, de ontvangen facturen betreffen, moeten zij binnen acht dagen na factuurdatum,
telefonisch of schriftelijk worden bericht.
5. Gebreken die de Verkoper na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijnen bereiken, worden
door de Verkoper niet meer in behandeling genomen.
6. De Koper is verplicht de Verkoper in de gelegenheid te stellen de Producten te inspecteren om de
beweerdelijk verminderde kwaliteit vast te stellen.
7. De kosten van deze inspectie zijn voor rekening van de Koper indien de uitslag van de inspectie
zodanig is, dat zijn reclame ongegrond is.
8. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Koper de Verkoper binnen de gestelde termijn
op de hoogte stelt van de gebrekkige zaak.
9. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte
zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.

Artikel 13 Overmacht
1. Een tekortkoming kan niet aan Verkoper of de Koper worden toegerekend, daar de tekortkoming niet
te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen
voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de
verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.
2. Onder overmacht wordt verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Verkoper geen invloed kan
uitoefenen en waardoor Verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: uitsluiting, brand, waterschade,
natuurrampen of andere van buiten komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen,
blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of vertraging in de
aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, alsmede elke omstandigheid, waardoor de normale gang
in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Verkoper
in redelijkheid niet van de Koper mag worden verlangd.
4. Overmacht ontslaat de Verkoper van het nakomen van de overeengekomen termijn of van de
uitvoeringsplicht, zonder dat de Koper uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade kan doen
gelden.
5. Ingeval van langdurende overmacht zal de Verkoper daarvan onverwijld mededeling doen aan de
Koper, waarbij de Koper na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht heeft de
Overeenkomst schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting de Verkoper het reeds uitgevoerde deel
van de Overeenkomst te vergoeden.
Artikel 14 Ontbinding
1.De Verkoper is bevoegd de nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst op te
ontbinden, indien de Koper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig
nakomt;
2.Voorts is Verkoper bevoegd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:
na het sluiten van de Overeenkomst de Verkoper ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
de Koper bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen en deze zekerheid uitblijft of niet voldoende is.
zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst
onmogelijk is of dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van
Verkoper kan worden gevergd;
de Koper in staat van faillissement wordt verklaard, een verzoek tot surseance van betaling indient,
om toepassing van de schuldsanering natuurlijke personen verzoekt, geconfronteerd wordt met
een beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom;
de Koper onder curatele wordt gesteld;
de Koper komt te overlijden.
3. Ontbinding geschiedt door middel van schriftelijke kennisgeving zonder rechterlijke tussenkomst.
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Verkoper op de Koper onmiddellijk
opeisbaar.
4.Indien de ontbinding aan de Koper toerekenbaar is, heeft de Verkoper recht op vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
5. Indien de Koper de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert, zullen de Producten die al zijn
geleverd aan de Koper in rekening worden gebracht.
Artikel 15 Wijziging Algemene Voorwaarden
1. Verkoper heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
2. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
3. Verkoper zal de Koper per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.

4. De wijzigingen aan de Algemene Voorwaarden zullen na 30 dagen nadat de Koper op de hoogte is
gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
5. Indien de Koper niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de Koper het recht om de
Overeenkomst te ontbinden.
Artikel 16 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op deze Algemene Voorwaarden en hieraan verbonden aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten
met de Verkoper is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
3. Elk geschil, voortvloeiende uit de tussen de Verkoper en de Koper gesloten Overeenkomst of nadere
Overeenkomst, daaronder begrepen incasso van een vordering, zal uitsluitend onderworpen kunnen
worden aan het oordeel van de in Nederland bevoegde rechter in, zulks met uitzondering van die
geschillen welke tot de bevoegdheid van de Kantonrechter behoren.

