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1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen
Jeep-Parts, hierna te noemen “gebruiker” en een wederpartij waarop gebruiker deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk is afgeweken.
1.2 Indien de koper een rechtspersoon, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap is, wordt
degene die voor haar optreedt geacht zich persoonlijk als hoofdelijk aansprakelijk debiteur te hebben
verbonden, tenzij gebruiker schriftelijk en uitdrukkelijk anders overeenkomt.
2. Prijzen
2.1 Tenzij anders aangegeven zijn alle bedragen exclusief aftrek of korting en inclusief B.T.W. al dan niet
berekend via de B.T.W. marge regeling van het demontagebedrijf.
2.2 Prijzen zijn berekend voor levering af bedrijf, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.3 Opgave van prijzen, van te koop aangeboden zaken en van specificaties vervat in algemene
aanbiedingen, zoals catalogi, prijslijsten en ander drukwerk, zijn vrijblijvend. Zij binden gebruiker niet en
de koper kan zich daarop niet beroepen, tenzij anders overeengekomen of aangegeven.
3. Levering
3.1 Levering geschiedt af magazijn. Op de koper rust een afnameplicht, tenzij gebruiker hierbij geen redelijk
belang heeft.
3.2 Het risico van het verkochte gaat over op het moment dat de zaken klaar staan voor levering danwel
verzending.
3.3 Het verkochte zal voetstoots worden geleverd in de staat waarin het zich bij het sluiten van de
overeenkomst bevindt.
3.4 Vervoer van onderdelen door gebruiker vindt geheel plaats voor rekening en risico van de koper.
4. Leveringstermijn
4.1 Levertijden worden in overleg en bij benadering door gebruiker vastgesteld. Levertijden zijn nimmer te
beschouwen als een fatale termijn. De levertijd gaat in bij -mondelinge en/of schriftelijke
orderbevestiging.
4.2 In geval van niet tijdige levering is gebruiker niet aansprakelijk voor door de koper geleden schade
wegens niet tijdige levering, tenzij de koper gebruiker schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de
koper gebruiker een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk
overeengekomen levertijd om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen.
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4.3 Voor zover de wet dit toelaat, kan een overeenkomst door de koper niet wegens termijnoverschrijding
worden ontbonden, tenzij de termijn genoemd in het slot van lid 2 van dit artikel is verstreken en van de
koper instandhouding van de overeenkomst niet kan worden gevergd.
4.4 Indien de koper niet binnen vier weken nadat gebruiker koper heeft geïnformeerd dat het gekochte
gereed staat voor afhalen, het gekochte afhaalt, zal de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
zijn ontbonden, tenzij gebruiker schriftelijk de koper laat weten nakoming te verlangen.
5. Betaling
5.1 Tenzij anders overeengekomen geschiedt betaling à contant.
5.2 Bij aankoop op factuur dient betaling te zijn ontvangen binnen veertien dagen na factuurdatum.
5.3 Indien op de vervaldag geen of niet-tijdige dan wel niet-volledige betaling heeft plaatsgevonden, raakt
de koper, zonder dat ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim en is hij over het achterstallig
bedrag direct opeisbaar verschuldigd de wettelijke rente per maand of gedeelte van een maand,
gerekend vanaf de vervaldag.
5.4 In geval van lid 3 van dit artikel heeft gebruiker binnen de termijn van artikel 7:44 BW het recht het
gekochte door een buitengerechtelijke verklaring terug te vorderen. Door die verklaring wordt de koop
ontbonden.
5.5 Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke -die van incassobureau's, deurwaarders,
advocaten daaronder begrepen- die voor gebruiker verbonden zijn aan de handhaving van haar rechten
jegens de koper, komen voor rekening van de koper. De buitengerechtelijke incassokosten worden
berekend overeenkomstig het incasso-tarief van de Nederlandse Orde van Advocaten inzake incasso's
met een minimum van € 50,00.
6. Eigendomsvoorbehoud
6.1 Zolang de koper niet volledig heeft voldaan aan hetgeen jegens gebruiker uit hoofde van of in verband
met levering verschuldigd is, blijven reeds geleverde zaken eigendom van gebruiker.
6.2 De koper is niet gerechtigd geleverde zaken -zolang deze niet betaald zijn- aan derden door te leveren,
in bruikleen te geven, te verpanden of in eigendom over te dragen.
6.3 De koper draagt het risico voor niet betaalde goederen ten aanzien van alle schade, directe en indirecte,
welke daaraan door hem zelf of enig ander zal worden toegebracht
7. Garantie
7.1 Met uitzondering van elektronische onderdelen komen voor garantie in aanmerking, verkochte en/of
geleverde gebruikte voertuigdelen.
7.2 De koper kan slechts rechten ontlenen aan een garantie indien hij bewijst dat hij de zaak van gebruiker
heeft gekocht. Dit bewijs kan geleverd worden door de koper door overlegging aan gebruiker van de
desbetreffende koopovereenkomst c.q. factuur en indien toepasselijk de terzake opgemaakte
garantiekaart. Indien het een zaak betreft die door gebruiker van een markering, merk of kenteken
voorzien is, kan de koper slechts rechten ontlenen aan een garantie indien bij een beroep op deze
garantie het bedoelde markering, merk of kenteken ongeschonden is.
7.3 Aanspraken van de koper uit hoofde van een garantie zijn niet overdraagbaar aan derden.
7.4 De koper heeft tot 1 maand na aankoop het recht om bij gebleken ondeugdelijkheid de geleverde zaak
aan gebruiker aan te bieden ter vervanging of herstel, ter keuze van gebruiker, overeenkomstig artikel 8
tekortkomingen/klachten.
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7.5 Gebruiker verbindt zich in geval voldaan is aan artikel 7.4 en artikel 8 van de Algemene Voorwaarden,
de ter vervanging/herstel aangeboden zaak binnen een redelijke termijn te herstellen of te vervangen
door een vergelijkbare zaak, tenzij gebruiker hiertoe niet in staat is, in welk geval gebruiker tot
terugbetaling van het desbetreffende factuurbedrag zal overgaan.
7.6 De door de koper na herstel/vervanging ontvangen zaak komt opnieuw voor garantie in aanmerking.
7.7 De koper kan geen aanspraak maken op een garantie:
a. indien de koper onjuiste of onvoldoende informatie heeft verstrekt met betrekking tot de merk en
type aanduiding van het gekochte en/of het voertuig waarvoor het onderdeel bestemd is;
b. indien de inbouw van het gekochte ondeugdelijk is geschied;
c. indien de koper werkzaamheden, zoals maar niet beperkt tot reparatie, wijziging en demontage, aan
het gekochte heeft verricht resp. heeft doen verrichten;
d. indien er sprake is van een inbouw c.q. gebruik voor een ander doel dan waartoe het gekochte dient;
e. indien er sprake is van inbouw in voertuigen welke afwijken van de standaardspecificaties van de
fabrikant;
f. indien er sprake is van ondeugdelijk en/of ondeskundig gebruik van het gekochte c.q. bij gebruik van
het voertuig waarin het gekochte is ingebouwd voor andere doeleinden dan waartoe het voertuig in
het normale verkeer gebezigd wordt (snelheidstesten, betrouwbaarheidsproeven, te zware belasting
in verband met combinatie personenwagen en aanhangwagen c.q. caravan e.d.);
g. indien gehandeld is in strijd met enig andere bepaling uit de toepasselijke Algemene Voorwaarden of
garantievoorwaarden, voor zover deze op straffe van verval van rechten zijn voorgeschreven.
7.8 De koper kan aan een garantie geen recht ontlenen op schadevergoeding van welke aard dan ook,
behoudens voorzover gebruiker op grond van de wet of de toepasselijke Algemene Voorwaarden
daartoe gehouden is.
7.9 Gebruiker heeft het recht van deze garantievoorwaarden af te wijken, indien vóór het sluiten van de
koopovereenkomst de koper uitdrukkelijk daarop is gewezen.
8. Tekortkomingen/klachten
8.1 Koper is gehouden om leveringen na uitvoering nauwkeurig op eventuele tekortkomingen in de vorm
van afwijkingen van specificaties en overige waarneembare tekortkomingen te controleren.
Geconstateerde tekortkomingen dienen binnen 8 dagen na ontdekking aan gebruiker gemeld te
worden. Deze melding dient schriftelijk te geschieden en vergezeld te gaan van een omschrijving van
de geconstateerde tekortkoming, onder vermelding van de factuur en het factuurnummer. Teneinde
gebruiker’s garantievoorwaarden van toepassing te doen zijn is de uiterste meldingsdatum 3 maanden
na de koop (overeenkomstig artikel 7.4).
8.2 Koper dient gebruiker in staat te stellen de geconstateerde tekortkoming te controleren. Niet voldoen
aan het in dit artikel-lid bepaalde leidt tot verval van het recht van de koper zich te beroepen op
tekortkomingen die hij redelijkerwijs bij nauwgezette keuring binnen voormelde termijn had kunnen
ontdekken
8.3 Voor zover de wet dit toelaat, leveren tekortkomingen in het geleverde de koper geen grond tot
ontbinding van de overeenkomst, tenzij het gaat om in lid 2 van dit artikel bedoelde tekortkomingen en
gebruiker er na herhaalde pogingen niet in slaagt de tekortkomingen aanvaardbaar op te heffen. In dat
geval is de koper bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien en voor zover instandhouding in
redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
8.4 Koper dient de kosten voor ongegronde klachten aan gebruiker te vergoeden.
8.5 Voor zover de wet dit toelaat, geeft een beroep op een tekortkoming aan koper niet het recht zijn
betalingsverplichting op te schorten.
8.6 De bepalingen van dit artikel 8 gelden met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van de Algemene
Voorwaarden van gebruiker.
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9. Overmacht
9.1 Indien gebruiker geheel of gedeeltelijk tekort schiet in de nakoming van de verplichting jegens koper,
kan dit tekortschieten niet aan gebruiker worden toegerekend indien gebruiker de uitvoering van de
overeenkomst wordt bemoeilijkt resp. onmogelijk wordt gemaakt door een –al dan niet voorzienbareomstandigheid die buiten de macht van gebruiker is gelegen, zoals, maar niet beperkt tot:
-

tekortschieten door toeleveranciers/transporteurs;
oorlog, oproer of daarop gelijkende situaties;
sabotage, boycot, staking of bezetting;
machineschade;
diefstal uit de magazijnen;
bedrijfsstoornissen;
maatregelen van de overheid;
slecht weer; - blikseminslag; - brand.

9.2 Als zich een situatie voordoet genoemd in lid 1 van dit artikel is, voor zover de wet dit toelaat, gebruiker
niet aansprakelijk voor de eventuele daaruit voor de koper voortvloeiende schade en kan gebruiker naar
eigen keuze de nakoming van haar verplichtingen opschorten resp. de overeenkomst zonder rechtelijke
tussenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
10. Gebruik van de zaak
10.1 Koper dient de geleverde zaak te gebruiken overeenkomstig hun aard en bestemming en met
inachtneming van alle wettelijke gebruiksvoorschriften en, voor zover van toepassing, door gebruiker
voorgeschreven gebruiksvoorschriften.
10.2 Indien koper de geleverde zaak niet overeenkomstig het in lid 1 van dit artikel bepaalde gebruikt en
koper gebruiker aansprakelijk stelt voor schade geleden in verband met het gebruik van de geleverde
zaak, dient koper te bewijzen dat schade het gevolg is van een gebrek in de door gebruiker geleverde
zaak en niet van het gebruik anders dan overeenkomstig lid 1 van dit artikel.
10.3 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 en lid 2 van dit artikel is gebruiker nimmer aansprakelijk voor
letselschade indien de koper heeft gehandeld in strijd met het in lid 1 van dit artikel bepaalde. Koper
dient, voor zover de wet dit toelaat, gebruiker te vrijwaren tegen aanspraken van werknemers of andere
derden, in het bijzonder afnemers, wanneer deze geen kennis hebben genomen van de uit lid 1 van dit
artikel voortvloeiende gebruiksvoorschriften.
11. Aansprakelijkheid
11.1 Voor schade uit of in verband met leveringen waarvoor gebruiker rechtens aansprakelijk kan worden
gehouden geldt, voor zover dwingendrechtelijke bepalingen niet anders meebrengen, dat de
aansprakelijkheid van gebruiker het factuurbedrag niet te boven gaat.
11.2 Schade, voor zover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst en alle andere indirecte
schade of gevolgschade, zoals bedrijfsschade of enige door koper aan derden verschuldigde
schadevergoeding of boete, komt in geen geval voor vergoeding in aanmerking, behoudens
andersluidende dwingendrechtelijke bepalingen.
11.3 Behoudens voor zover op gebruiker enige aansprakelijkheid ex afdeling 3 van Titel 3 van Boek 6 BW
rust en voor zover de wet dit toelaat, vrijwaart de koper gebruiker tegen vorderingen uit welken hoofde
ook van derden, die stellen schade te hebben geleden tengevolge van het gekochte of enig handelen of
nalaten van gebruiker in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, tenzij de koper aantoont dat
gebruiker in de verhouding tot de koper aansprakelijk is en deze schade aan de koper moet vergoeden.
11.4 Op straffe van verval van het recht op schadevergoeding wordt gebruiker alle gewenste medewerking
verleend bij het onderzoek naar oorzaak, aard en omvang van de schade waarvoor vergoeding wordt
gevorderd.
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11.5 Artikel 7.8 van de garantievoorwaarden is van overeenkomstige toepassing.
12. Ontbinding
12.1 Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt aansluitend plaats door een schriftelijke
verklaring van één van de daartoe gerechtigden. Alvorens de koper een schriftelijke
ontbindingsverklaring tot gebruiker richt, zal de koper te allen tijde eerst gebruiker schriftelijk in gebreke
moeten stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen deugdelijk na te
komen.
12.2 De koper heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen
op te schorten, indien hij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van zijn verplichtingen. Voor
consumentenkopers laat deze bepaling hun eventuele bevoegdheid tot opschorting op grond van enig
wettelijke bepaling onverlet.
12.3 Indien gebruiker instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van haar zijde, heeft deze
het recht op vergoeding van alle vermogensschade, zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter
vaststelling van schade en aansprakelijkheid.
12.4 In geval van gedeeltelijke ontbinding kan, voor zover de wet dit toelaat, de koper geen aanspraak
maken op ongedaanmaking van reeds door gebruiker verrichte prestaties en heeft gebruiker onverkort
recht op betaling voor de reeds door haar verrichte prestaties onverminderd het recht van gebruiker om
haar prestaties ongedaan te maken en schadevergoeding te vorderen.
13. Geschillen
13.1 Op alle transacties tussen gebruiker en koper is bij uitsluiting 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.
13.2 De rechter in de woonplaats van gebruiker (arrondissement Maastricht) is bij uitsluiting bevoegd kennis
te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft gebruiker bevoegd de
consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
14. Vindplaats en wijziging voorwaarden
14.1 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Limburg, locatie Maastricht.
14.2 Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand
komen van de onderhavig transactie.
14.3 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.
Lomm, januari 2019.
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS
Jeep-Parts
Straelsebosweg 9A, 5916 RG Venlo [NL]
T. +31(0)436012835 | GSM. +31(0)624244537 luc@jeepparts.nl | www.jeep-parts.nl
KvK nr. 51656817
BTW nr. NL 1582128224B01
1. Applicability
1.1 These General Terms and Conditions are applicable to every offer, invoice and contract between JeepParts - from here on called “supplier”- and a counterparty on which supplier has declared these terms
and conditions, unless parties explicitly and in writing agrees to deviate from these terms and
conditions.
1.2 In case the buyer is a corporation, partnership or limited partnership, the responsible representative
becomes the personally liable debtor with whom the supplier is doing business unless supplier explicitly
and in writing agrees to deviate from these terms.
2. Pricing
2.1 Unless stated otherwise, all amounts are excluding deductions and/or rebates and including V.A.T.,
whether or not calculated according to the V.A.T. margin scheme applicable to the Dutch car salvage
industry.
2.2 Prices are calculated for delivery ex works unless explicitly stated otherwise.
2.3 Price quotes for goods for sale and specifications listed in websites, catalogs, pricelists and other
publications are non-committal. They do not legally bind supplier and the buyer cannot claim these
quotes, unless stated and/or agreed otherwise.
3. Delivery
3.1 Delivery is ex warehouse. The buyer has the obligation to purchase unless supplier has no reasonable
interest in this.
3.2 The risks to the goods sold transfer to the buyer on the moment that the goods are ready for pickup or
shipment.
3.3 The goods sold will be supplied in the condition that they were at the closing time of the agreement.
3.4 Transport of the goods sold are at the sole responsibility and risk of the buyer.
4. Delivery times
4.1 Delivery times are determined by the supplier after consultation and are always an approximation.
Delivery times can never be considered as explicit deadlines. The delivery period starts after verbal
and/or written order confirmation.
4.2 The supplier is not liable for any damages caused to the buyer by untimely delivery unless the buyer has
provided supplier with a written declaration of delivery default, which can only be presented after the
buyer has granted the supplier an additional timeframe to meet his obligations of at least half of the
originally agreed upon delivery time.
4.3 To the extent permitted by the law, the buyer cannot rescind the purchase agreement on account of
untimely delivery unless the additional term mentioned in the final section of paragraph 2 of this article
has passed and the buyer cannot reasonably be expected to uphold the purchase agreement.
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4.4 The supplier will immediately inform the buyer once the goods sold are ready for pickup. If the buyer
does not pick up the goods sold within 4 week after this announcement the purchase agreement will be
rescinded without judicial intervention unless the buyer makes a written appeal for fulfillment.
5. Payment
5.1 All payments are to be made in cash unless stated otherwise.
5.2 Purchases made on account need to be paid within 14 days after invoice date.
5.3 If no payment or partial payment has been made at the invoice due date, the buyer is considered in
default and becomes liable for the statutory interest per month or part of a month on the amount in
arrears starting from the invoice due date.
5.4 In case of paragraph 3 of this article, supplier has the right to recover the goods sold through an
extrajudicial statement. This statement causes the purchase agreement to be rescinded.
5.5 All of the costs, both judicial and extrajudicial –including collection agencies, bailiffs and lawyers- which
the supplier has to incur to uphold his rights against the buyer are borne by the buyer. The extrajudicial
collection costs are calculated according to the collection rate set by the Dutch Bar Association with a
minimum of € 50,00.
6. Title
6.1 The supplier will remain the sole owner of the delivered good as long as the buyer has not completely
fulfilled the condition(s) and payment(s) arising from or in connection with the purchase agreement.
6.2 The buyer is not entitled pass on, lend or pledge to third parties any delivered goods that the buyer has
not completely paid for.
6.3 The buyer carries the risk for unpaid goods regarding damages, direct and indirect, caused by the buyer
or any other party.
7. Warranty
7.1 Warranty applies to sold and/or delivered used car parts except for electronic parts.
7.2 The buyer can only claim his warranty rights when the buyer can prove that he bought the good(s) from
the supplier. Proof of purchase can only be made by delivering the original purchase agreement or
invoice to the supplier. In case the warranty claim involves parts that have been marked by the supplier,
the buyer can only claim warranty when the supplier’s marking is a still intact.
7.3 Warranty claims made by the buyer are not transferable to third parties.
7.4 In case of proven unfitness, the buyer has the right for 1 month after invoice date to offer delivered
goods for replacement or repair in accordance with article 8.
7.5 The supplier will repair or replace the unfit goods within a reasonable timeframe when a warranty claim
adheres to the conditions set out in article 7.4 and article 8. The supplier will only refund the invoiced
amount if he is unable to repair or replace the unfit goods.
7.6 Goods that are repaired or replaced are once again eligible for warranty.
7.7 The buyer cannot make a warranty claim when:
a. the buyer has provided insufficient or incorrect information regarding the make and model of sold
part(s) and/or vehicle for which the sold part(s) are intended;
b. the installation of the sold part(s) has been unsound;
c. the buyer has performed and/or outsourced work on sold part(s), including but not limited to repairs,
alterations and disassembly;
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d. the installation/use serves another purpose other than those normally intended for the goods sold;
e. the sold part(s) are installed in vehicles that differ from the standard specifications set by the parts’
manufacturer;
f. there has been inadequate or incompetent use of the sold part(s) and/or the vehicle in which the sold
part(s) are installed is used for purposes other than those considered normal road use (speed tests,
reliability trials, overloaded vehicle and trailer/caravan combinations etc.);
g. any other condition or term in these Generals terms and Conditions is violated insofar these are
applicable to a loss of rights.
7.8 An approved warranty claim does not entitle the buyer to any form of additional damage compensation.
7.9 The supplier only has the right to deviate from article 7 warranty when he informs the buyer of these
amendments before the purchase agreement is signed.
8. Complaints
8.1 The buyer is obliged to thoroughly check delivered goods for possible shortcomings such as deviations
from specifications en other observable shortcomings. Any observed shortcomings have to be
communicated to the supplier within 8 days after discovery. The buyer needs to deliver a written
statement containing a copy of the invoice, invoice number and a description of the observed
shortcoming. In accordance with article 7.4, the buyer has to inform the supplier within 3 months after
the purchase date.
8.2 The buyer has to enable the supplier to check the observed shortcoming(s). Not meeting this obligation
nullifies the buyer´s right to appeal for shortcomings that the buyer should have reasonably discovered
after thorough examination within the given timeframe.
8.3 To the extent permitted by the law, shortcomings in the delivered goods are insufficient to rescind the
purchase agreement unless the supplier is unable to satisfactorily resolve the shortcomings after
several attempts. In that case the buyer is authorized to rescind the purchase agreement if maintaining
the agreement cannot be reasonable demanded from the buyer.
8.4 The buyer has to reimburse the costs of any unfounded complaints to the supplier.
8.5 To the extent permitted by the law, a shortcoming appeal does not entitle the buyer to suspend his
payment obligation to the supplier.
8.6 The terms and conditions laid out in article 8 are applied in conjunction with those set out in article 7 of
the General Terms and Conditions.
9. Force majeure
9.1 When the supplier partially or fully fails to comply with his obligations towards the buyer, the failure
cannot be attributed to the supplier in case the supplier is hindered or prohibited from delivering upon
the agreement by an (un)foreseeable circumstance that lies beyond the supplier’s control (force
majeure) such as, but not limited to:
- failure caused by suppliers/transporters;
- war, revolt or comparable situations;
- sabotage, boycott, strike or occupation;
- machine damage;
- theft from the warehouse(s);
- business interruptions;
- extremely bad weather and lightning strikes;
- fire.
9.2 If a situation occurs such as those described in paragraph 1 of this article then, to the extent permitted
by the law, the supplier is not liable for any resulting damages incurred by the buyer. The supplier has
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the option to either postpone or (partially) rescind the agreement without judicial intervention and has no
obligation to pay any damages to the buyer.
10. Usage
10.1 The buyer agrees to use the goods sold according to their nature and function, uphold all legal usage
rules and, if applicable, those usage rules dictated by the supplier.
10.2 When the buyer does not comply with the conditions mentioned in paragraph 1 from this article and
holds the supplier liable for the damages related to the use of the goods sold, the buyer has to prove
that these damages are caused by a shortcoming/malfunction in the goods sold and not from usage
other than those mentioned in paragraph 1 from this article.
10.3 Notwithstanding the conditions outlined in article 11 and paragraph 2 of this article, the supplier can
never be held liable for injury damages when the buyer has violated the conditions mentioned in
paragraph 1 of this article. The buyer has to safeguard -to the extent that the law permits- the supplier
against claims made by employees or other third parties who aren’t familiar with the usage rules
stemming from paragraph 1 of this article.
11. Liability
11.1 Damage(s) resulting from or relating to goods sold for which the supplier can be held legally liable
insofar mandatory legal provisions do not state otherwise- cannot surpass the originally invoiced
amount.
11.2 Damage(s) consisting of lost profits, reduced turnover and all other indirect or consequential
damage(s) such as property damage(s) or damage(s)/fine(s) the buyer owes to any third party are not
eligible for restitution.
11.3 Insofar the supplier bears any liability ex section 3 of Title 3 of Book 6 BW and insofar the law allows
for this, the buyer safeguards the supplier against claims from any party who claims to have suffered
damages as a result of the goods sold or actions or negligence from the supplier during the execution of
the agreement unless the buyer demonstrates that the supplier is liable in relation to the buyer and has
to reimburse these damages to the buyer.
11.4 Subject to forfeiture of the right to damages, the supplier will receive all requested assistance from the
buyer during the investigation into the cause, nature and size of the damage for which reimbursement is
requested.
11.5 Article 7.8 of the warranty conditions also remains applicable during liability claims.
12. Termination
12.1 Complete or partial termination of the agreement takes place via a written statement by one of the
interested parties. Before the buyer directs a statement of dissolution to the supplier, the buyer first has
to deliver a written notice of default to the supplier and grant the supplier a reasonable timeframe to
allow the supplier to properly meet his obligations towards the buyer.
12.2 The buyer does not have the right to partially or fully terminate the agreement or postpone his
obligations in case the buyer himself was already in default on his own obligations.
12.3 In case the supplier agrees with the termination of the agreement without there being default from the
supplier´s side, the supplier has the right to all incurred financial losses such as costs, lost profits and
costs related to determining the level of damage(s) and liability.
12.4 In case of partial termination, to the extent permitted by the law, the buyer cannot claim nullification of
already performed services and the supplier is fully entitled to compensation for these services. Partial
termination does not diminish the supplier’s right to undo its services and request damages.
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13. Disputes
13.1 Dutch law is applicable on all transactions between the supplier and buyer even when an agreement is
fully or partially transacted outside of the Netherlands or in case the buying party resides abroad. The
terms and conditions set out in the Vienna Convention do not apply.
13.2 The judge closest to the company location of the supplier (arrondissement Maastricht) will preside over
any disputes unless they fall under the “kantonrechter’s” jurisdiction. The supplier remains entitled to
summon the buyer before an appointed judge of the supplier’s choosing.
13.3 Supplier and buyer will only go to court when they did everything in their power to settle the dispute
through mutual agreement.

14. Location and amendments
14.1 These terms and conditions are deposited at the Chamber of Commerce of Limburg, location
Maastricht (The Netherlands).
14.2 Only the latest version of this document remains applicable c.q. the version that was applicable during
the time of the transaction.
14.3 The Dutch text of the General Terms and Conditions is always leading for their interpretation.
Lomm, January 2019.
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