ALGEMENE VOORWAARDEN MOBILITEITSPARTNERS HOLLINK
ALGEMEEN
Tot stand gekomen op 2 januari 2019.
Algemene Voorwaarden MobiliteitsPartners Hollink ook handelend onder de namen
Mobiliteitspartners, MobiliteitsPartners Bedrijfswagens & MobiliteitsPartners Personenauto’s
gevestigd te Haaksbergen, ingeschreven bij de KvK onder nummer 08122167.
Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst
gesloten tussen Verkoper en de Koper, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door
partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere Algemene Voorwaarden van de Koper
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
Indien gebleken is dat één of meer bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig of
vernietigbaar zijn, dan blijven de Algemene Voorwaarden voor al het overige in stand. In
geval van deze situatie treden de Verkoper en de Koper in overleg met het doel nieuwe
bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen.
Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze
schriftelijk en uitdrukkelijk met MobiliteitsPartners Hollink zijn overeengekomen.
DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
- de auto: een personenauto, een daarvan afgeleide combinatie- of bestelauto, waarvan het
totaalgewicht inclusief het laadvermogen niet meer bedraagt dan 3.500 kg;
- de in te kopen auto: een auto die in het kader van de overeenkomst door de koper bij wege
van inkoop aan de verkoper wordt verkocht;
- de overeenkomst: de overeenkomst van koop en verkoop van een nieuwe of gebruikte
auto dan wel van onderdelen en toebehoren daarvoor;
- de verkoper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel
onderdelen en toebehoren daarvoor verkoopt;
- de koper: degene die ingevolge de overeenkomst een nieuwe of gebruikte auto dan wel
onderdelen en toebehoren daarvoor koopt;
- de garantie: de garantie die door de fabrikant of importeur op die auto’s,
onderdelen en toebehoren wordt verstrekt;
KOOP EN VERKOOP
Artikel 1 - De aanbieding
1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven, door de Verkoper gedaan, zijn steeds vrijblijvend
en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van het sluiten van de
overeenkomst geldende prijzen en specificaties. Afbeeldingen, tekeningen, maten en
alle overige specificaties en kwaliteit vermeldingen, zijn voor de Verkoper niet
bindend en geven slechts een algemene voorstelling van zaken. Aan niet functionele
verschillen tussen afbeeldingen, tekeningen, maten en alle overige specificaties en
kwaliteit vermeldingen en de werkelijke uitvoering van het geleverde, kan de koper
geen rechten ontlenen. In geval van tussentijdse modelwijzigingen is de Verkoper
gerechtigd het gewijzigde model te leveren. Eveneens is de Verkoper gerechtigd,
zonder voorkennis of medeweten van de Koper, technisch noodzakelijke wijzigingen

aan te brengen in door de Verkoper verkochte of bij haar ter reparatie aangeboden
auto’s, hun uitrusting en/of onderdelen.
2. Levering vindt steeds plaats tegen de op de dag van de feitelijke levering geldende
prijzen.
3. De overeenkomst dient altijd schriftelijk, dan wel elektronisch te worden vastgelegd.
Van een schriftelijke overeenkomst dient een afschrift aan de Koper te worden
verstrekt. Indien geen schriftelijke overeenkomst door de Verkoper is afgegeven,
geldt de schriftelijke bevestiging, dan wel de afleveringsbon, dan wel de factuur als
bewijs van het bestaan en van de inhoud van de overeenkomst behoudens
tegenbewijs.
4. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld zijn montage-, service-, keurings- en
transportkosten, alsmede kosten van rijklaar maken en omzetbelasting alsmede
andere heffingen van overheidswege niet in de prijs inbegrepen. Prijzen zijn
berekend voor levering ‘af bedrijf’, bij aflevering elders op verzoek van de Koper zijn
de daaraan verbonden meerkosten voor rekening van de Koper.
5. De Koper dient naast de aankoopprijs, indien sprake is van koop van een nieuwe
auto, waarvan het ledig gewicht vermeerderd met het laadvermogen niet meer
bedraagt dan 3.500 kg, tevens een zogenaamde recyclingbijdrage te betalen als
geregeld in de Wet Milieubeheer. Deze recyclingbijdrage bedraagt ten tijde van de
laatste versie van deze algemene voorwaarden € 45,– inclusief BTW.
6. Alle aanbiedingen en/of offertes van Verkoper zijn vrijblijvend, tenzij in de aanbieding
en/of offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien er in de aanbieding en/of
offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld vervalt de aanbieding en/of offerte
wanneer deze termijn is verlopen.
7. De aanbieding en/of offerte geldt zolang de voorraad strekt.
8. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes 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 en/of offerte
danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
9. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de
aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is Verkoper daaraan niet
gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende
aanvaarding tot stand, tenzij Verkoper anders aangeeft.
10. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verkoper niet tot levering van een deel van
de in de aanbieding en/of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel
van de opgegeven prijs.
11. Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders of
nabestellingen.
12. Indien geen termijn voor aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee
werkdagen van kracht, mits de auto onverkocht is gebleven.
Artikel 2 - De overeenkomst
1. De Overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de Koper van de
aanbieding en/of offerte van Verkoper.
Artikel 3 - De opdracht
1. In een schriftelijke of elektronisch vastgelegde overeenkomst worden in ieder geval
opgenomen:
- de omschrijving van de auto en eventueel in te kopen auto, beide met het eventuele
toebehoren;
- de prijs van de auto op het moment van de koop en verkoop

- de prijs van de eventueel in te kopen auto op het afgesproken
moment van levering van die auto;
- de vermoedelijke of uitdrukkelijke vaste leveringsdatum;
- de verwijzing naar de garantiebepalingen waarbij de verkoper
of een derde als garantiegever optreedt (zo mogelijk wordt
inzage gegeven in de garantiebepalingen van deze derde).
- de wijze van betaling.
Artikel 4 - Prijswijzigingen/stijging
1. 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.
2. Prijsstijgingen als gevolg van wijzigingen in fabrieks- of importeur prijzen en in
valutakoersen in de prijs van nieuwe auto’s mogen te allen tijde worden
doorberekend. De Koper, zijnde een natuurlijk persoon niet handelend in de
uitoefening van een beroep of bedrijf, heeft tot tien dagen na kennisgeving van deze
wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de bedoelde prijswijziging
door de Verkoper plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de
overeenkomst. Wijziging in belastingen, accijnzen en overige door de overheid op te
leggen heffingen worden te allen tijde doorberekend, ook ter zake van vóór de
inwerkingtreding hiervan gedane aanbiedingen en/of tot stand gekomen
overeenkomsten, zonder dat de Koper het recht heeft de overeenkomst te ontbinden.
Alle overige prijswijzigingen zijn enkel toegestaan indien drie maanden na het sluiten
van de overeenkomst zijn verstreken en de Verkoper voor het verstrijken van deze
termijn nog niet heeft gepresteerd. In dat geval heeft de Koper evenmin het recht de
overeenkomst te (doen) ontbinden.
3. Indien Verkoper het voornemen heeft de prijs te wijzigen, stelt zij de Koper hiervan zo
spoedig mogelijk op de hoogte.
Artikel 5 - Risico overgang en eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Verkoper in het kader van de Overeenkomst geleverde zaken blijven
eigendom van Verkoper totdat de Koper 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.
4. De zaken die voorwerp van de Overeenkomst zijn, zijn tot het tijdstip van het in
macht brengen van de zaken aan de Koper voor rekening en risico van Verkoper.
5. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering van zaken die voorwerp
van de Overeenkomst zijn, gaat op de Koper over op het moment waarop zaken in
de macht van de Koper in de hoedanigheid van Consument of een door de Koper
aan te wijzen derde worden gebracht.
6. Tot dat tijdstip is de in te kopen auto voor rekening en risico van de koper en komen
alle kosten voor zijn rekening. Hieronder vallen ook de kosten van onderhoud en
eventuele schade, door welke oorzaak dan ook ontstaan, ook die schade als gevolg
van het niet kunnen inleveren van het complete kentekenbewijs.

7. Wanneer bij aankoop van een zaak tegen inruil van een andere zaak de Koper in
afwachting van de aflevering van de aan hem verkochte zaak de in te ruilen zaak
blijft gebruiken, blijft die in te ruilen zaak geheel voor zijn rekening en risico zolang hij
die zaak niet feitelijk aan de Verkoper heeft afgeleverd. Tot dat tijdstip blijft hij
eigenaar van de in te ruilen zaak en zijn alle kosten, met inbegrip van de kosten van
onderhoud, schade, verlies en waardevermindering voor zijn rekening. De Verkoper
is niet gebonden aan een overeengekomen inruilprijs indien de feitelijke aflevering
van de in te ruilen zaak op een later tijdstip valt dan de bij benadering aangegeven
levertijd. In dat geval kan een tussen partijen vooraf afgesproken percentage bij
wege van afschrijving op de inruilprijs worden gehanteerd.
Artikel 6 - Aflevering en leveringstermijn
1. De levering zal plaatsvinden binnen een door de Verkoper opgegeven termijn.
2. Levertijden gelden slechts bij benadering. Overschrijding van een leveringstermijn
levert geen verzuim op, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen.
Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan.
3. 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.
4. 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.
5. Bij overschrijding van de leveringstermijn dient de Koper Verkoper schriftelijk in
gebreke te stellen, waarbij Verkoper alsnog een redelijke termijn wordt geboden om
de zaak te leveren.
6. 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 7 - Annulering
1. De koper heeft de bevoegdheid de koopovereenkomst te annuleren, ongeacht of de
verkoper in zijn verplichtingen tekort is geschoten. Deze annulering kan alleen
schriftelijk plaatsvinden.
2. De koper is gehouden om binnen één week na deze annulering de verkoper alle
schade die hij tengevolge van de annulering lijdt te vergoeden. Deze schade is
vastgesteld op 20% van de koopprijs van de geannuleerde auto.
3. Indien de koper binnen 10 dagen deze schadevergoeding niet heeft betaald, heeft de
verkoper het recht de koper schriftelijk mee te delen dat hij nakoming van de
gesloten overeenkomst verlangt. In dat geval kan de koper geen beroep meer doen
op de annulering. De verplichting van de koper tot betaling van deze
schadevergoeding is een schuld in de zin van van deze Algemene Voorwaarden
waarvoor uitdrukkelijk een moment van betaling is overeengekomen.
4. De bevoegdheid tot annuleren vervalt indien de in te kopen auto door de koper aan
de verkoper is geleverd.
Artikel 8 - Retentierecht
1. De verkoper kan het retentierecht uitoefenen op de auto, indien en voor zolang als:
- de opdrachtgever de kosten van de werkzaamheden aan de
auto niet of niet in zijn geheel voldoet;
- de opdrachtgever de kosten van eerdere door de reparateur

verrichte werkzaamheden aan dezelfde auto niet of niet in zijn
geheel voldoet;
- de opdrachtgever andere vorderingen die voortvloeien uit de
contractuele relatie met de reparateur/verkoper niet of niet
geheel voldoet.
Artikel 9 Koop op afstand
1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Koper in de hoedanigheid van
Consument.
2. Ingeval van Koop op afstand dient de levering uiterlijk binnen dertig kalenderdagen te
geschieden.
3. Ingeval van Koop op afstand heeft Verkoper het recht de Koper tot vooruitbetaling
van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.
4. Ingeval van Koop op afstand heeft de Koper het recht de Overeenkomst gedurende
veertien kalenderdagen na de ontvangst van de door de Verkoper geleverde zaken,
zonder opgave van redenen, te herroepen.
5. In geval van Koop op afstand heeft de Koper het recht de Overeenkomst na dertig
kalenderdagen te herroepen indien Verkoper het product niet binnen dertig
kalenderdagen heeft geleverd, tenzij partijen een afwijkende leveringstermijn over
een zijn gekomen.
6. Indien Verkoper niet heeft voldaan aan zijn informatieplicht of gegevens niet in de
juiste vorm heeft verstrekt, heeft de Koper het recht de Overeenkomst gedurende
drie maanden na de ontvangst van de door Verkoper geleverde zaken, zonder
opgave van redenen te ontbinden. Indien Verkoper in die drie maanden alsnog
voldoet aan de informatieplicht, begint de dag nadat hij alsnog heeft voldaan aan die
plicht, de termijn van veertien kalenderdagen te lopen.
7. De Koper kan de Overeenkomst herroepen via het de door Verkoper geplaatst
standaardformulier voor herroeping of op een door de Koper eigen gekozen wijze.
8. Indien de Koper de geleverde zaken terugzendt, dient de Koper de zaken in een
deugdelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren en in originele staat, te
retourneren. De verzendkosten van het terugzenden komen voor risico en rekening
van de Koper.
9. Indien de Koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, is de Koper
verplicht de goederen binnen 14 kalenderdagen terug te zenden omdat de Koper
Verkoper heeft medegedeeld dat hij de overeenkomst herroept.
10. Indien de Koper gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, dan stort Verkoper
uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige
aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.
11. Indien de zaken niet leverbaar zijn, stelt Verkoper de Koper zo spoedig mogelijk op
de hoogte en stort Verkoper uiterlijk binnen veertien kalenderdagen het aanbetaalde
bedrag terug. Indien Verkoper en de Koper overeenkomen dat een zaak van
soortgelijke kwaliteit en prijs geleverd mag worden, dan komen de verzendkosten
voor het terugsturen voor rekening van Verkoper. Het voorgaande is alleen van
toepassing indien de Koper gebruikt maakt van zijn ontbindingsrecht tijdens de
bedenktijd.
12. Het bepaalde in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:
- producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt
waarop Verkoper geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;
- verzegelde producten waarvan de Koper de zegel heeft verbroken;
- hygiënische producten waarvan de Koper de zegel heeft verbroken;

-

producten die met de instemming van de Koper al binnen de bedenktijd geleverd
worden;
producten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;
producten die snel kunnen bederven of verouderen;
producten van persoonlijke aard;
producten op maat gemaakt.

Artikel 10 - Garantie verkochte en geleverde goederen.
1. Verkoper garandeert dat de geleverde zaken beantwoorden aan de overeenkomst.
Verkoper garandeert tevens dat de geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke
eisen en normen die daaraan redelijkerwijs gesteld kunnen worden en dat de zaken
die eigenschappen bezit die, alle omstandigheden in aanmerking genomen, voor een
normaal gebruik nodig zijn.
2. Op verkochte en geleverde goederen is geen andere garantie van toepassing dan
die welke door de fabrikant c.q. importeur wordt verstrekt.
3. Indien de geleverde zaak door een derde is geproduceerd, dan geldt de garantie die
door deze derde wordt verstrekt, tenzij anders is aangegeven.
4. De verkoper geeft slechts garantie op de geleverde zaken voor zover deze op de
opdrachtbevestiging en / of afleverfactuur zijn vermeld.
5. Geen garantie wordt verstrekt op opgedragen noodreparaties.
6. Wanneer de garantietermijn is verlopen zijn alle kosten voor herstel of vervanging,
daaronder begrepen administratie-, verzend-, en voorrijkosten, voor rekening van de
Koper.
7. 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.
8. 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.
Artikel 11 - De betaling
1. De schulden van de koper/opdrachtgever aan de verkoper zijn brengschulden.
Betaling vindt plaats door middel van overmaking op een door Verkoper aangewezen
bankrekening of in contanten op het tijdstip van de koop of levering, tenzij anders is
overeengekomen.
2. Indien uitdrukkelijk schriftelijk een ander moment van betaling is overeengekomen, is
de verkoper gerechtigd over de niet betaalde bedragen maandelijks de wettelijke
rente in rekening te brengen. Hierbij wordt het resterende gedeelte van de maand
vanaf het moment waarop betaling had moeten plaatsvinden als gehele maand
aangemerkt. Deze verhoging van het verschuldigde bedrag wordt beschouwd als
een voorwaarde waaronder door de verkoper/reparateur uitstel van betaling is
verleend zonder dat daarmee de verplichting van de koper/opdrachtgever tot
contante betaling komt te vervallen. De verhoging gaat één week na de verzending
van de factuur in.
3. Betaling achteraf dient te geschieden binnen 7 na de factuurdatum, op een door
Verkoper aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders
overeengekomen.

4. Verkoper en de Koper kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt.
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. Na het verstrijken van 7 dagen na de factuurdatum is de Koper, zonder
ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. De Koper is vanaf het moment van in
verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 2% per
maand, tenzij de wettelijke rente hoger is.
8. Indien de koper/opdrachtgever na sommatie in gebreke blijft het verschuldigde
bedrag te betalen, is de verkoper gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te
verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de
buitengerechtelijke kosten. Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die de
verkoper/reparateur in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs,
deurwaarders en ieder ander van wie zij zich bedienen voor de invordering van het
verschuldigde bedrag.De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op 20% van
het verschuldigde bedrag.
Artikel 12- Tekeningen, ontwerpen en andere gegevens
1. Verkoper behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op
grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Het is niet toegestaan bij de aanvaarding van enig werk gebruik te maken van de
verkoper zijn adviezen ontwerpen en tekeningen, behoudens wanneer met hem
overeenstemming daarover is bereikt, of het werk door de verkoper wordt uitgevoerd.
3. Ontwerpen en tekeningen blijven de verkoper zijn eigendom. De intellectuele
eigendomsrechten berusten bij de verkoper.
4. De Adviezen van de verkoper ten aanzien van het aanbrengen of treffen van
voorzieningen in verband met door hem te leveren producten of te verrichten
diensten zijn vrijblijvend. De verkoper is niet verantwoordelijk voor technische of
eventuele andere voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden
uitgevoerd aan of in verband met de verkoper zijn producten en diensten.
5. Indien verstrekte ontwerpen ten aanzien van autoreclame, gebruikt worden en
gerealiseerd worden door een andere partij dan Mobiliteitspartners Hollink, is dit een
schending van het intellectuele eigendomsrecht van Mobiliteitspartners Hollink op
straffe van schadevergoeding.
Artikel 13- Onderzoek en reclame
1. De Koper is gehouden de geleverde zaken op het moment van aflevering, maar in
ieder geval binnen 3 dagen na aflevering, te onderzoeken. Daarbij behoort de Koper
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. Gebreken en tekorten behoren binnen 5 dagen na levering van het Product
schriftelijk aan Verkoper gemeld te worden. Het gebrekkige Product dient samen met
het aankoopbewijs te worden teruggestuurd, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk
bezwarend is.
3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, herstel of vervanging van het
Product of schadevergoeding komt te vervallen indien gebreken niet binnen de

gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van het Product of uit
omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.
4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Koper Verkoper binnen de
gestelde termijn op de hoogte stelt van het gebrek.
5. Indien tijdig wordt gereclameerd, blijft de Koper verplicht tot afname en betaling,
tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
Artikel 14 Wijziging algemene voorwaarden
1.
2.
3.
4.

Verkoper heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
Verkoper zal de Koper per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig 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 15 Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper partij is, is uitsluitend het Nederlandse
recht van toepassing. Dit geldt ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het
buitenland wordt uitgevoerd of indien de Koper zijn woonplaats in het buitenland
heeft.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

