ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN
van
G. Bakker D.Jzn.

Artikel 1 - Algemeen
1.1.

G. Bakker D.Jzn. V.O.F. (hierna te noemen: “Bakker”), ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel onder nr.29009539, is gevestigd en houdt kantoor aan de Ambachtstraat 4 te
(2751 GP) Moerkapelle, Nederland.

1.2.

Onder “Voorwaarden” wordt verstaan deze algemene inkoopvoorwaarden van Bakker.

1.3.

Onder “Verkoper” wordt verstaan de wederpartij van Bakker zijnde de (potentiële) verkoper/
leverancier of een (rechts)persoon namens de (potentiële) verkoper / leverancier.

1.4.

Onder “overeenkomst” wordt verstaan de overeenkomst en/of nadere of
vervolgovereenkomsten tussen Bakker en de Verkoper.

1.5.

Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Bakker en/of de Verkoper zijn toe te rekenen.
Omstandigheden die in ieder geval onder “overmacht” worden verstaan, ongeacht of deze
omstandigheden ten tijde van de contractsafsluiting voorzien zijn of voorzien waren, zijn:
natuur - en/of kernrampen, oproer, sabotage, brand of andere storingen in het bedrijf van
Bakker, oorlog en oorlogsdreiging. Deze opsomming mag niet als gelimiteerd worden
beschouwd. Onder overmacht aan de zijde van de Verkoper wordt in ieder geval niet
verstaan: gebrek aan personeel, stakingen, wanprestatie van door de Verkoper
ingeschakelde derden, vervoersproblemen aan de zijde van de Verkoper of door de Verkoper
ingeschakelde derden, uitval van hulpmaterialen, liquiditeits- en/of solvabiliteitsproblemen
bij de Verkoper en overheidsmaatregelen (nationaal of internationaal) ten laste van de
Verkoper.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bakker als
(potentiële) koper en/of opdrachtgever optreedt.

2.2.

Afwijkingen van deze Voorwaarden geschieden uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk. Een
dergelijke afwijking heeft geen werking ten opzichte van eventuele andere (toekomstige)
overeenkomsten.

2.3.

Toepasselijkheid van de door de Verkoper gehanteerde algemene (verkoop)voorwaarden
wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.4.

Wanneer Bakker in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in deze
Voorwaarden is bepaald, betekent dit niet dat Bakker daarmee afstand heeft gedaan van het
recht om zich in andere gevallen wel op het bepaalde in deze Voorwaarden te beroepen.

Artikel 3 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling
3.1.

Een overeenkomst tussen Bakker en de Verkoper komt eerst tot stand nadat Bakker een
aanbod, offerte of prijsopgave van de Verkoper schriftelijk heeft bevestigd door middel van
een orderbevestiging. In de overeenkomst is in ieder geval opgenomen de naam en het
adres van de Verkoper, het product, de productspecificaties, de prijs, de hoeveelheid, de
leveringstermijn(en), plaats van levering, leveringscondities en betalingstermijn.
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3.2.

Bakker is niet eerder gebonden dan na de totstandkoming, op de wijze als bedoeld in art. 3.1
van de Voorwaarden. Zolang de overeenkomst nog niet tot stand is gekomen, kan de
Verkoper geen rechten ontlenen aan de verhouding met Bakker.

3.3.

De Verkoper kan de overeenkomst slechts wijzigen of aanvullen wanneer deze wijziging of
aanvulling uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bakker en de Verkoper is overeengekomen.

3.4.

Indien op verzoek van Bakker de door haar geplaatste order wordt gewijzigd of aangevuld,
zal de Verkoper alvorens dit verzoek te honoreren, Bakker binnen 48 uur schriftelijk
informeren over de eventuele gevolgen voor de overeengekomen prijs en levertijd.

3.5.

Bij een orderwijziging van het aantal of de hoeveelheid te leveren zaken, zal de prijs slechts
pro rata worden aangepast.

3.6.

De inhoud van een overeenkomst wordt slechts bewezen door de opdrachtbevestiging en de
eventuele wijziging of aanvulling daarop afkomstig van Bakker.

Artikel 4 - Prijzen
4.1.

De overeengekomen prijs omvat alle kosten die in verband met de zaken tot en met de
levering worden gemaakt. De overeengekomen prijs is inclusief belastingen, andere
heffingen, kosten van vervoer en transportverzekering tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2.

De overeengekomen prijs kan nimmer door de Verkoper eenzijdig worden gewijzigd.

Artikel 5 - Betaling
5.1.

Betalingen zullen plaatsvinden in de overeengekomen valuta.

5.2.

Indien Bakker de koopprijs om welke reden dan ook niet betaalt, gunt de Verkoper Bakker
een nadere nieuw overeen te komen termijn voor betaling. Pas nadat Bakker ook niet binnen
de nadere termijn de koopprijs voldoet, is zij, behoudens overmacht en na schriftelijke
ingebrekestelling, in verzuim.

5.3.

Bakker is gerechtigd schulden aan de Verkoper te verrekenen met de eventuele vorderingen
die Bakker op de Verkoper heeft, dit uit welke hoofde dan ook.

Artikel 6 - Voorschot
6.1.

Indien is overeengekomen dat Bakker een voorschot op de prijs zal betalen, zal dit voorschot
aan de Verkoper in mindering worden gebracht op de eerste betalingsverplichting vanwege
leveringen aan Bakker.

6.2.

Indien Bakker of de Verkoper de overeenkomst overeenkomstig de artikelen 13.3 en/of 14
ontbindt, dient de Verkoper het voorschot binnen zeven (7) dagen na de ontbinding te
retourneren aan Bakker, bij gebreke waarvan de Verkoper 1% rente per kalendermaand over
het voorschot verschuldigd is, te rekenen vanaf zeven (7) dagen na ontbinding.

Artikel 7 - Levering
7.1.

De levering vindt plaats op het moment dat Bakker de zaken in ontvangst neemt op de
overeengekomen plaats.

7.2.

Indien Verkoper gehouden is het vervoer te regelen, zal zij Bakker binnen twee (2) dagen na
afladings- of cognossementsdatum informeren over de aanvang van dat vervoer (‘de
aanzegging’). Deze aanzegging zal in ieder geval inhouden de datum van inlading of
cognossementsdatum, de ongeveer verscheepte hoeveelheid van de zaken alsmede de
identificatie daarvan, de naam van het schip en de haven van inlading. Wanneer Bakker een
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7.3.

Het schip waarmee de zaken worden vervoerd, mag niet ouder zijn dan 15 jaar en dient
vanzelfsprekend te zijn goedgekeurd door een gerenommeerd classificatiebureau.

7.4.

Indien Verkoper verplicht is voor verzekering van de zaken tijdens de reis zorg te dragen,
dient zij voor adequate en in de branche gebruikelijke verzekering van de zaken te zorgen
tijdens het transport en wel tot het moment van inontvangstneming van de zaken door
Bakker. De verzekering dient te worden afgesloten bij (een) eerste klas Europese
verzekeraar(s) en in ieder geval dekking te bieden voor de factuurwaarde, te vermeerderen
met 10% plus de vracht indien de vracht bij verscheping of hoe dan ook verschuldigd is.

7.5.

Ongeacht het gewicht op vervoersdocumenten, is het gewogen gewicht bij ontvangst van de
zaken op de overeengekomen plaats bindend als bruto gewicht. Het netto af te rekenen
gewicht wordt na keuring van het product bepaald.

7.6.

De in de opdrachtbevestiging vermelde leveringstermijnen zijn bindend. Indien niet binnen
de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de zaken zijn afgeleverd, die aan
de overeenkomst beantwoorden, is de Verkoper zonder ingebrekestelling in verzuim.

7.7.

Wanneer uit de overeenkomst voortvloeit dat de zaken in meer dan één leverantie door de
Verkoper moeten worden geleverd, dient de Verkoper telkens voldoende voorraad aan te
houden om aan haar verplichtingen ten opzichte van Bakker te voldoen en zal zij op eerste
verzoek van Bakker een door Bakker aan te geven hoeveelheid zaken uitleveren.

Artikel 8 - Eigendomsoverdracht, retentierecht en recht van reclame
8.1.

De eigendom en het risico van de zaken gaan op moment van levering van de Verkoper over
op Bakker.

8.2.

De Verkoper doet afstand van alle rechten en bevoegdheden welke hem zouden toekomen
op grond van het retentierecht of het recht van reclame.

Artikel 9 - Vervoersdocumenten en andere documenten
9.1.

Het exemplaar van Verkoper van het door de vervoerder zonder bemerkingen voor ontvangst
getekende vervoersdocument geldt slechts als bewijs van verzending van de op het
vervoersdocument vermelde aantallen, alsmede de uitwendig goede staat van de zaken.

9.2.

Verkoper is verplicht aan Bakker tijdig alle op de transactie en/of verkochte zaken van
toepassing zijnde documenten te verschaffen met inachtneming van de voorgeschreven
termijnen en formaliteiten, bij gebreke waarvan Verkoper voor de daaruit voortvloeiende
schade volledig aansprakelijk is jegens Bakker. Dit geldt eveneens ten aanzien van
voldoening aan voorschriften van de Europese Unie of overige nationale en/of internationale
autoriteiten en overheden.

9.3.

Alle kosten die veroorzaakt worden door of het gevolg zijn van het opmaken en (af)leveren
van de benodigde documenten zijn voor rekening van de Verkoper, tenzij het
tegenovergestelde uitdrukkelijk is overeengekomen.
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Artikel 10 - Specificaties en keuring
10.1. Bakker zal binnen redelijke termijn na inontvangstneming van de zaken door haar of haar
hulppersoon de door de Verkoper geleverde zaken (doen) keuren. Bij keuring zal het netto af
te rekenen gewicht vastgesteld worden. Binnen twee (2) werkdagen na keuring van de zaken
zal Bakker mededeling aan de Verkoper doen over het netto af te rekenen gewicht.
10.2. Indien de overeenkomst tevens het vervoer van de zaken omvat, kan de keuring worden
uitgesteld tot na de aankomst van de zaken op hun bestemming.
10.3. Indien Bakker de zaken doorzendt zonder dat Bakker redelijkerwijs gelegenheid heeft gehad
deze te keuren, kan de keuring worden uitgesteld tot na de aankomst van de zaken op hun
nieuwe bestemming.
10.4. Indien de zaken niet in overeenstemming zijn met de overeenkomst en/of de door Bakker
gestelde specificaties, is Bakker gerechtigd de zaken af te keuren. Bakker zal de afgekeurde
zaken voor rekening en risico van de verkoper (doen) opslaan.
10.5. Indien Bakker de zaken afkeurt, zal Bakker daarvan binnen vijf (5) werkdagen na de
afkeuring van de zaken mededeling doen aan de Verkoper.
10.6. De Verkoper dient onverwijld op eerste verzoek en op eigen kosten de afgekeurde zaken bij
Bakker of op de door Bakker aan te wijzen locatie af te halen, bij gebreke waarvan Bakker
deze zaken zonder toestemming van de Verkoper voor diens rekening en risico aan hem kan
retourneren. Indien de Verkoper weigert de zaken in ontvangst te nemen, kan Bakker deze
zaken voor rekening en risico van de Verkoper opslaan dan wel verkopen dan wel
vernietigen.
10.7. De voorgaande bepalingen 10.4-10.6 laten onverlet het recht van Bakker op aanvullende of
vervangende schadevergoeding.
Artikel 11 - Monsterneming en analyse
11.1. Bakker kan ten tijde en ter plaatse van de aflevering aan haar monsters verzegeld in triplo
doen trekken op de gebruikelijke wijze. Verkoper en Bakker kunnen, indien gewenst,
controle stellen bij het monstertrekken.
11.2. Het onderzoek van de kwaliteit en/of samenstelling vindt plaats volgens de op het moment
van onderzoek gehanteerde methode(n) indien geen andere methode overeengekomen is.
11.3. Heeft ten tijde van de aflevering geen monsterneming plaatsgevonden, dan kan dat op een
later tijdstip alsnog plaatsvinden. De beoordeling en analyse kunnen in dat geval slechts een
vermoeden opleveren ten aanzien van de kwaliteit ten tijde en ter plaatse van de levering.
Op deze monsterneming zijn de leden 1 en 2 van dit artikel van overeenkomstige
toepassing.
11.4. Indien sprake is van een geschil over kwaliteit en/of samenstelling zal één van de in lid 1 of
lid 3 genoemde monsters zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, worden
onderworpen aan een onderzoek door een door Bakker aan te wijzen laboratorium.
11.5. Het resultaat van het onderzoek is bindend, behoudens het recht van ieder der partijen om
binnen tien werkdagen nadat het onderzoeksresultaat bekend is gemaakt een
tegenonderzoek, bestaande uit onderzoek van een ander in lid 1 genoemd monster, te
gelasten door een ander of hetzelfde laboratorium. Het resultaat van het tegenonderzoek zal
bindend zijn voor beide partijen. Mocht het resultaat van het onderzoek van het tweede
monster tegenovergesteld zijn aan dat van het eerste monster wat betreft (non-)confirmiteit
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van de zaken, dan zal het onderzoek van het derde (laatste) monster door een door Bakker
aan te wijzen laboratorium niet alleen bindend, maar ook doorslaggevend zijn.
11.6. De kosten van het onderzoek zullen worden gedragen door de partij die blijkens de
uiteindelijke uitkomst van de genoemde onderzoeken in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 12 - Garanties en aansprakelijkheid
12.1. De Verkoper garandeert dat de zaken geheel in overeenstemming zijn met de overeenkomst
en de eventueel door Bakker gestelde specificaties.
12.2. De Verkoper garandeert uitdrukkelijk dat de zaken geschikt zijn voor transport naar de
overeengekomen bestemming en voldoen aan alle relevante overheids- en/of Europeseen/of internationale bepalingen, zoals onder andere import- en exportregelingen.
12.3. De Verkoper dient Bakker binnen de overeengekomen termijn te voorzien van de verlangde
documenten en andere documentatie. Voor zover nodig, is de Verkoper gehouden om zonder extra kosten in rekening te brengen - Nederlandstalige of Engelstalige
productinformatie bij de geleverde zaken te verstrekken.
12.4. De Verkoper is aansprakelijk voor alle schade die het gevolg is van gebreken aan de door
haar geleverde zaken. De aansprakelijkheid van de Verkoper strekt zich uit tot schade aan
zaken van derden, bedrijfsschade en andere indirecte (gevolg)schade die bij Bakker of bij
derden mocht ontstaan.
Artikel 13 - Overmacht
13.1. Indien Bakker door overmacht niet aan haar verplichting(en) jegens de Verkoper kan
voldoen, wordt de nakoming van die verplichting(en) opgeschort voor de duur van de
overmachtstoestand. Bakker zal de Verkoper direct informeren over de overmachtstoestand.
13.2. De Verkoper zal, zodra zich één of meer omstandigheden voordoen of te voorzien zijn
waardoor zij aan de verplichting van tijdige levering niet kan voldoen, Bakker onverwijld
schriftelijk mededeling hiervan doen, met vermelding van de aard van deze omstandigheden,
de door haar getroffen of te treffen maatregelen en de vermoedelijke duur van de
vertraging, bij gebreke waarvan zij zich later op deze omstandigheid of omstandigheden niet
meer kan beroepen.
13.3. Indien een overmachtstoestand als bedoeld in art. 1.5 dertig (30) dagen of langer duurt,
hebben zowel Bakker als de Verkoper het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder
gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden voor zover de zaken nog niet
zijn geleverd, onverminderd het recht van Bakker de overeenkomst op dezelfde voet te
ontbinden, indien de overmachtstoestand korter dan dertig (30) dagen voortduurt.
13.4. Indien Bakker de overeenkomst ontbindt op de in dit artikel genoemde gronden is Bakker in
geen geval tot schadevergoeding of enige andere betaling verplicht. Bakker heeft recht op
(terug)betaling van de reeds betaalde koopsom uit hoofde van onverschuldigde betaling.
Artikel 14 - Nakoming, opschorting, ontbinding en/of schadevergoeding
14.1. Indien de Verkoper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze Voorwaarden dan is de Verkoper zonder
ingebrekestelling in verzuim en is Bakker, zonder uit hoofde daarvan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd de aan Bakker verder toekomende
rechten, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, gerechtigd de
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uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of schadevergoeding en/of nakoming te vorderen.
Schadevergoeding kan onder meer bestaan uit derving van winst, vaste kosten, kosten van
verrichte arbeid, vrachtkosten, eventuele inklarings- en opslagkosten en overige
gevolgschade.
14.2. In geval van ontbinding door Bakker is Bakker naar keuze gerechtigd bij wege van
schadevergoeding tot:
a)

het eventuele nadelige verschil tussen de contractprijs en de marktwaarde van de in het
geding zijnde zaken op de dag van de niet-nakoming, of;

b)

het verschil tussen de contractprijs en de prijs van de dekkingsinkoop,

een en ander onverminderd het recht van Bakker op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
14.3. Bakker is voorts gerechtigd, zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding
gehouden te zijn en onverminderd de aan Bakker verder toekomende rechten, met
onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de overeenkomst met de
Verkoper te ontbinden, indien:
a)

de Verkoper in surseance van betaling of faillissement verkeert, of dreigt te zullen
verkeren, of op enig onderdeel van haar vermogen beslag is gelegd;

b)

de Verkoper overlijdt, haar activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of anderszins haar
rechtspersoonlijkheid verliest;

c)

intrekking van vergunningen van de Verkoper die voor de uitvoering van de
overeenkomst noodzakelijk zijn;

d)

derdenbeslag onder Bakker ten laste van de Verkoper;

een en ander onverminderd het recht van Bakker op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
14.4. Indien Bakker de overeenkomst ontbindt, dient de Verkoper de eventuele reeds betaalde
koopprijs te restitueren en de reeds geleverde zaken op eerste verzoek onverwijld bij Bakker
of op een door Bakker aan te wijzen locatie af te halen, onverminderd het recht van Bakker
op aanvullende of vervangende schadevergoeding.
14.5. Indien Bakker, om welke reden dan ook, gehouden is een (schade)vergoeding te betalen aan
de Verkoper, dan is deze te allen tijde beperkt tot maximaal de koopprijs exclusief
belastingen en andere heffingen.
Artikel 15 - Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1. Bakker is gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen aan derden.
15.2. Tenzij anders overeengekomen, kan de Verkoper rechten en/of verplichtingen uit hoofde van
de overeenkomst slechts met voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker overdragen
aan derden. Aan deze toestemming kan Bakker voorwaarden verbinden.
15.3. De verkoper verplicht zich om zijn eventuele vordering(en) op zijn verzekeringsmaatschappij
op eerste verzoek van Bakker aan Bakker te cederen.
Artikel 16 - Vrijwaring
16.1. Verkoper is verplicht Bakker te vrijwaren voor alle vorderingen van derden terzake van
schade in relatie tot de geleverde zaken of handelen of nalaten van de Verkoper of haar
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16.2. Deze verplichting van de Verkoper geldt niet voorzover deze schade is ontstaan uit een
handeling of nalaten van de vennoten of de bedrijfsleiding van Bakker, geschied hetzij met
opzet die schade te veroorzaken, hetzij roekeloos en met de wetenschap dat die schade er
zeer waarschijnlijk uit zou voortvloeien.
16.3. Schade omvat tevens schade veroorzaakt door dood of letsel, schade aan zaken van derden,
iedere vorm van vermogensschade waaronder bedrijfsschade, ‘demurrage’ en andere
indirecte (gevolg)schade die bij Bakker of bij derden mocht ontstaan. Deze schade omvat
mede gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Bakker heeft moeten maken om zich te
verweren tegen aanspraken van derden.
Artikel 17 - Boete
17.1. Indien niet binnen de overeengekomen termijn op de overeengekomen plaats de zaken die
aan de overeenkomst beantwoorden, zijn geleverd door de Verkoper, is de Verkoper aan
Bakker zonder aanmaning of andere voorafgaande verklaring, een onmiddellijk opeisbare
boete verschuldigd van 1% van de overeengekomen prijs van de desbetreffende zaken,
vermeerderd met de eventueel toepasselijke omzetbelasting, voor elke dag dat de
tekortkoming voortduurt, tot een maximum van 10% van de overeengekomen prijs. Indien
de levering blijvend onmogelijk is geworden, is de boete van 10% van de overeengekomen
prijs onmiddellijk in haar geheel verschuldigd.
17.2. De boete komt Bakker toe onverminderd alle andere rechten of vorderingen.
17.3. Bakker kan de boete verrekenen met de eventuele door Bakker verschuldigde bedragen.
Artikel 18 - Recall
18.1. Indien één van de partijen bekend wordt met een gebrek in de geleverde zaken (inclusief
verpakkingen), dan dient deze partij de andere partij onmiddellijk daarover te informeren,
onder vermelding van:
a)

het soort gebrek;

b)

de getroffen zaken;

c)

alle andere informatie die van belang kan zijn.

18.2. Partijen zullen vervolgens in overleg alle gezien de omstandigheden noodzakelijke
maatregelen nemen. De te nemen maatregelen kunnen onder andere inhouden dat
leveringen worden stopgezet, dat het produceren van producten wordt stopgezet, dat de
voorraden van producten (al dan niet bij klanten van Bakker) worden geblokkeerd en/of dat
een recall zal plaatsvinden. Slechts Bakker is gerechtigd de beslissing te nemen of en welke
van deze maatregelen genomen zullen worden en hoe de uitvoering ervan zal plaatsvinden.
De Verkoper dient alle redelijke medewerking bij de uitvoering van deze maatregelen te
verlenen, en voorzover de aanleiding ertoe aan hem te verwijten is, de kosten ervan te
dragen, onverminderd het bepaalde in artikel 12.
18.3. De Verkoper is verplicht alle informatie omtrent daadwerkelijk of eventueel te nemen
maatregelen geheim te houden.

7

Artikel 19 - Taal
19.1. Deze Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederlands en vertaald in het Engels. In geschillen
met betrekking tot de uitleg van deze Voorwaarden prevaleert de Nederlandse tekst.
Artikel 20 - Overig
20.1. Indien één of meerdere bepalingen van deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat
zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van niet-rechtsgeldige
bepalingen in deze Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door regels van zoveel
mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaan.
Artikel 21 - Verjaring
21.1. Alle vorderingen jegens Bakker verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van de
overeenkomst.
Artikel 22 - Toepasselijk recht
22.1. Op de rechtsverhouding tussen Bakker en de Verkoper is Nederlands recht van toepassing,
met uitsluiting van de bepalingen van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).
Artikel 23 - Bevoegde rechter/Arbitrage
23.1. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden of de
overeenkomst(en) tussen Bakker en de Verkoper zullen in het geval dat de Verkoper
statutair is gevestigd in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland uitsluitend
worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam en in het geval de Verkoper niet statutair in
de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland is gevestigd door middel van TAMARAarbitrage te Rotterdam.
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