Algemene Voorwaarden
bij de verkoop en levering van diensten en/of roerende zaken door Van Maren Systems B.V.

Artikel 1 - Begrippen
Artikel 4 - Prijzen
1.1

In

deze

Algemene

Voorwaarden

worden

de

hiernavolgende termen in de navolgende betekenis

4.1

Prijzen in de Offerte of Overeenkomst zijn, tenzij
anders aangegeven, exclusief BTW, andere belastingen

gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

en
-

Van Maren Systems:

Van Maren Systems B.V.,

heffingen,

transportkosten

en

kosten

van

verzekering.

gevestigd te Kerkstraat, 3755 CK Eemnes en/of
haar groeps- en/of dochtermaatschappijen.
-

Opdrachtgever: de wederpartij van Van Maren

4.2

een

schriftelijke

overeenkomst

tussen Van Maren Systems en Opdrachtgever met
betrekking tot de levering van één of meer
diensten en/of roerende zaken door Van Maren
-

Systems

heeft

het

recht

redelijke

en grondstoffen door te berekenen.

een overeenkomst.
Overeenkomst:

Maren

kostenstijgingen van onder meer belastingen, inflatie

Systems bij het aangaan van en de uitvoering van
-

Van

Artikel 5 - Levering
5.1

Tenzij

een

andere

wijze

van

levering

is

Systems.

overeengekomen, vindt de levering Delivered Duty

Offerte: een schriftelijke aanbieding van Van

Unpaid (DDU) als bedoeld in de Incoterms plaats.

Maren Systems voor het leveren van één of meer
diensten en/of roerende zaken door Van Maren

5.2

Systems.
-

Magazijn:

bedrijfsgebouwen

andere plaatsen waar Van Maren Systems te
leveren

zaken

afscheidt

en

voor de Opdrachtgever.

en/of

bedrijfsterreinen van Van Maren Systems en/of
voor

Het risico van de geleverde zaken is na levering steeds

5.3

Indien zaken die door Van Maren Systems geleverd
zijn niet naar de plaats van bestemming kunnen

verzending

worden vervoerd door niet aan Van Maren Systems toe

gereed legt.

te rekenen omstandigheden, zal Maren Systems de
zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever

Artikel 2 - Toepasselijkheid

opslaan.
2.1

Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere
Offerte

en

voorwaarden

Overeenkomst
niet

door

voor

zover

partijen

van

deze

uitdrukkelijk

schriftelijk is afgeweken.
2.2

De

toepasselijkheid

van

eventuele

gewezen,

tenzij

in

de

2.3

Voorwaarden

en

de

Overeenkomst

prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
Artikel 3 - Offertes/totstandkoming

Van

Maren

3.2

heeft

het

recht

om

onder

Tenzij Van Maren Systems uitdrukkelijk en schriftelijk
een bepaalde levertermijn heeft gegarandeerd, kunnen
opgegeven levertermijnen nooit als fatale termijn
worden beschouwd. Bij niet-tijdige levering moet de
Opdrachtgever Van Maren Systems schriftelijk in
gebreke stellen en Van Maren Systems daarbij een
redelijke

3.1

Systems

rembours te leveren.
5.7

In geval van tegenstrijdigheid van het bepaalde in deze
Algemene

5.6

Overeenkomst

uitdrukkelijk anders bepaald.

Van Maren Systems heeft het recht in gedeelten te
leveren.

Algemene

Maren Systems als opdrachtnemer uitdrukkelijk van de

De keuze van het transportmiddel staat Van Maren
Systems vrij.

5.5

Voorwaarden van Opdrachtgever wordt door Van
hand

5.4

en

termijn

gunnen

om

alsnog

aan

de

Alle Offertes door Van Maren Systems zijn vrijblijvend,

leveringsverplichtingen te voldoen, zonder dat de

tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Indien in de

Opdrachtgever en/of derden enige aanspraak op

Offerte een termijn is gesteld, strekt deze termijn er

schadevergoeding jegens Van Maren Systems kunnen

slechts toe de Opdrachtgever te binden. Van Maren

laten gelden. Dit lid is niet van toepassing indien

Systems kan haar aanbod nog tot de ontvangst van de

sprake is van al dan niet blijvende Van Maren Systems

aanvaarding herroepen. Vanaf het moment van de

niet toe te rekenen tekortkoming, zoals bedoeld in

aanvaarding wordt de Offerte een Overeenkomst.

artikel 10.

Voorts komt een Overeenkomst tot stand doordat Van
Maren Systems de zaken levert overeenkomstig de
daarbij behorende verzendbon/factuur.
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Artikel 6 - Zekerheid
6.1

Artikel 8 - Kwaliteit en reclames

Van Maren Systems heeft te allen tijde het recht van de
Opdrachtgever

zekerheid

te

verlangen

voor

8.1

de

De Opdrachtgever zal de zaken onmiddellijk na
levering

nakoming van haar verplichtingen.

tellen

eenvoudig

te

en

controleren

constateren

op

zichtbare

onzichtbare

en

gebreken,

voordat zij tot opslag of gebruik overgaat. Eenmaal in
6.2

6.3

Op alle door Van Maren Systems aan de Opdrachtgever

gebruik

geleverde

beantwoorden aan de Overeenkomst, tenzij de zaak

zaken

rust

een

eigendomsvoorbehoud

een

onzichtbaar gebrek blijkt te hebben.

Totdat het eigendomsrecht is overgegaan op de

8.2

te

constateren

Zaken kunnen slechts aan Van Maren Systems retour
en met de wijze van verzending schriftelijk heeft
ingestemd. De zaken blijven voor risico van de
Opdrachtgever.

Facturen van Van Maren Systems moeten binnen dertig

De betalingen moeten worden gedaan in de door Van

8.3

de Opdrachtgever opschorten.
8.4

op andere facturen en/of schulden.

genoemde

betalingstermijn

niet

heeft

plaatsgevonden is Opdrachtgever van rechtswege in
verzuim

en

wordt

zonder

dat

aanmaning

of

ingebrekestelling is vereist, aanspraak gemaakt op
6:119a BW.

reclames

ter

zake

de

te ontdekken, doch uiterlijk binnen zes maanden sinds
de levering is verstreken. De klacht dient duidelijk en
zo nauwkeurig mogelijk te worden beschreven.
8.5

Indien niet anders overeengekomen vervalt voorts
jegens Van Maren Systems, betrekking hebbende op
de mededeling dat de zaak niet aan de Overeenkomst
voldoet, indien:
-

de Opdrachtgever meer dan

vijftien

(15)

Opdrachtgever

geen/onvoldoende

termijn ter zake een onderzoek te doen naar de
gegrondheid van de klachten;

het recht incassomaatregelen te nemen. In dat geval
incassokosten

de

medewerking verleent om binnen een redelijke

kalenderdagen in verzuim is, heeft Van Maren Systems
moet de Opdrachtgever aan Van Maren Systems

de hiervoor gestelde termijn van 8 werkdagen
voor mededeling niet in acht is genomen;

-

buitengerechtelijke

dient

Opdrachtgever het gebrek heeft ontdekt of had dienen

vergoeding van de wettelijke handelsrente ex. Art.

Indien

Opdrachtgever

ieder vorderingsrecht (garantie) van de Opdrachtgever

Indien betaling dertig (30) kalenderdagen na in het
lid

De

geleverde zaken schriftelijk aan Van Maren Systems

Betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van

eerste

Reclames kunnen nimmer betalingsverplichtingen van

mede te delen binnen acht (8) werkdagen nadat de

Opdrachtgever aan dat haar betaling betrekking heeft

7.7

wijze

zaken aan een derde.

de volgorde van hun ouderdom, ook al geeft de

7.6

eenvoudige

gezonden worden, indien Van Maren Systems daarmee

en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in

7.5

op

te

om een last of zekerheidsrecht te vestigen op de

verschuldigde kosten, daarna ter voldoening van rente

7.4

niet

geacht

Opdrachtgever, is het Opdrachtgever niet toegestaan

Maren Systems gefactureerde valuta.
7.3

worden

richting Van Maren Systems heeft voldaan.

(30) kalenderdagen na factuurdatum zijn voldaan.
7.2

zaken

totdat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen

Artikel 7 - Betaling
7.1

genomen

-

vergoeden

de

Opdrachtgever

onoordeelkundige

de
of

zaken

abnormale

op

onjuiste,

wijze

heeft

overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse

gebruikt of onderhouden en/of er sprake is van

Orde van Advocaten met een minimum van EUR 150.

normale slijtage;

Opdrachtgever is niet gerechtigd om betalingen op te

-

de Opdrachtgever zelf of een derde wijzigingen

schorten of te verrekenen, tenzij uitdrukkelijk en

heeft

schriftelijk overeengekomen.

levering;

Ingeval van liquidatie, faillissement of surseance van

-

aangebracht

na

de

acceptatie

van

de

de klachten voor het eerst worden geuit nadat een

betaling van de Opdrachtgever zijn alle verplichtingen

periode van meer dan zes maanden sinds de

van

levering is verstreken.

de

Opdrachtgever

onmiddellijk

opeisbaar.

Bezwaren tegen de hoogte en inhoud van een factuur
schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever
dan ook niet op.
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Artikel 9 - Aansprakelijkheidsbeperking /

Systems zijn toe te rekenen, ongeacht of deze

productaansprakelijkheidsrisico

omstandigheden zich voordoen aan de zijde van Van
Maren Systems, Opdrachtgever of een derde en in

9.1

Bij de uitvoering van de Overeenkomst zal Van Maren

ieder geval: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, brand,

Systems alle redelijkerwijs van haar te verwachten zorg

fabrieksstoornis,

en bekwaamheid aanwenden. Zij is niet aansprakelijk

verkeersstoornis, stoornis in de aanlevering van de

voor schade, van welke aard ook, doordat zij is

grondstoffen/halffabricaten, ziekte van personeel, niet

uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte

of niet tijdig voldaan hun verplichtingen door onder

onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze

leveranciers/aannemers,

onjuistheid

omstandigheden en stroomstoring.

of

onvolledigheid

voor

haar

kenbaar

staking,

blokkades,

uitsluiting,

klimatologische

behoorde te zijn.
10.3 Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 60
9.2

Van Maren Systems is niet aansprakelijk voor door de

dagen heeft Van Maren Systems het recht om de

Opdrachtgever

schade,

Overeenkomst te ontbinden zonder dat Van Maren

gevolgschade daaronder begrepen, die verband houdt

Systems gehouden is tot vergoeding van enige schade

met een tekortkoming door Van Maren Systems dan

aan de zijde van Opdrachtgever.

wel

door

haar

of

derde(n)

ingeschakelde

geleden

personen

in

de

uitoefening van de Overeenkomst, tenzij er sprake is

Artikel 11 - Ontbinding, annulering van de Overeenkomst

van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van
11.1 In de gevallen waarin Van Maren Systems met een

Van Maren Systems.

schriftelijke
9.3

verklaring

de

Overeenkomt

met

de

Indien Van Maren Systems, met inachtneming van het

Opdrachtgever ontbindt omdat sprake is van een

voorgaande, aansprakelijk kan worden gehouden, is

tekortkoming aan de zijde van de Opdrachtgever, is de

deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat

Opdrachtgever

onder

winstderving van Van Maren Systems te vergoeden en

haar

(bedrijfs)

haar

alle

geleverde

schade,
zaken

kosten

aan

haar

en

aansprakelijkheidsverzekeringuitkering in aanmerking

reeds

komt. Indien de schade niet door de verzekering wordt

retourneren. De zaken blijven voor risico van de

gedekt of de verzekeraar in enig geval niet tot

Opdrachtgever totdat Van Maren Systems de zaken

uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van

heeft ontvangen en goedgekeurd.

Van

door

verplicht

te

Maren Systems beperkt tot maximaal twee maal het
factuurbedrag van de desbetreffende levering, zulks te

11.2 Elke

der

partijen

kan

de

Overeenkomst

zonder

ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of

allen tijde met een maximum van EUR 50.000.

gedeeltelijk schriftelijk beëindigen indien de ander
9.4

Indien de Opdrachtgever door Van Maren Systems

partij:

geleverde zaken doorverkoopt of uit (mede) door haar
niet

-

surseance van betaling wordt verleend;

doorverkoopt, is de Opdrachtgever verplicht zich

-

haar faillissement is aangevraagd;

adequaat tegen het productaansprakelijkheidsrisico

-

failliet wordt verklaard;

van Art. 6:185 BW te verzekeren. Op eerste verzoek

-

wordt geliquideerd.

geleverde

zaken

nieuwe

zaken

vormt

en

van Van Maren Systems zal de Opdrachtgever een
kopie van de desbetreffende polis aan Van Maren
Systems doen toekomen.

11.3 Tussentijdse

opzegging

(annulering)

van

de

Overeenkomst door de Opdrachtgever kan slechts
geschieden indien Van Maren Systems aan deze

9.5

De Opdrachtgever vrijwaart Van Maren Systems tegen

tussentijdse opzegging wil meewerken en zolang de

alle aanspraken van derden.

benodigde

Artikel 10 - Overmacht
10.1 Indien Van Maren Systems in geval van overmacht niet
aan haar verplichtingen kan voldoen, heeft van Maren
Systems het recht om haar prestaties op te schorten
voor de duur van de overmachtstoestand zonder dat
Van Maren Systems tot enige schadevergoeding jegens
de Opdrachtgever is gehouden.
10.2 Als overmacht als bedoeld in lid 1 wordt onder andere
verstaan omstandigheden die niet aan Van Maren

zaken

niet

in

bestelling

zijn

en

de

productie niet is aangevangen.
11.4 Indien

de Overeenkomst door de Opdrachtgever

tussentijds wordt opgezegd, is de Opdrachtgever,
tenzij

anders

is

bepaald,

een

forfaitaire

schadevergoeding van 30% van de overeengekomen
prijs

verschuldigd, naast betaling

van

de

reeds

gemaakte kosten en verrichte werkzaamheden, zulks
onverminderd het recht van Van Maren Systems om
volledige schadevergoeding te vorderen.
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Artikel 12 - Toepasselijk recht
12.1 Op

met

Van

overeenkomsten

alle

of

verbintenissen

zijn

Maren

Systems

daaruit
–

onder

gesloten

voortvloeiende
uitsluiting

van

toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag van
1980 (“Convention of the International Sale of Goods

1980”)

–

Nederlands

recht

en

Nederlands

internationaal privaatrecht van toepassing.
Artikel 13 - Plaats van uitvoering
13.1 De overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd
in de plaats van vestiging van Van Maren Systems.
Artikel 14 - Geschillen
14.1 De

Nederlandse

rechter

in

het

arrondissement

Midden-Nederland, regio Gooi- en Vechtstreek is bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.
Artikel 15 - Voortdurende bepalingen
15.1 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na
afloop van de Overeenkomst voort te duren, behouden
nadien hun werking. Tot deze bepalingen behoren
onder meer de bepalingen genoemd in de artikelen 12
en 14 van deze Algemene Voorwaarden.

