ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR VERKOOP EN HET VERRICHTEN VAN DIENSTEN
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 verkoopvoorwaarden van Bakker.

1.3.

Onder “Koper” wordt verstaan de wederpartij van Bakker zijnde de (potentiële) koper of
een (rechts)persoon namens de (potentiële) koper, alsmede de opdrachtgever terzake van
een met Bakker gesloten overeenkomst tot het verlenen van (een) bepaalde dienst(en),
waaronder het selecteren, handlen, schonen/reinigen (reconditioneren), bewerken,
drogen, mengen en afpakken van zaken.

1.4.

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

1.5.

Onder “gevolgschade” wordt onder meer verstaan bedrijfsschade, schade door
bedrijfsstagnatie, winstderving of inkomstenderving.

1.6.

Onder “overmacht” wordt onder meer verstaan omstandigheden die de nakoming van de
verbintenis verhinderen en die niet aan Bakker 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: gehele of gedeeltelijke
misproductie, ongeschiktheid van zaken, waarvan Bakker bij de uitvoering van de
verbintenis gebruik maakt, werkstaking, blokkade, stagnatie van energie- en
watervoorzieningen, stagnatie in binnen- en/of buitenlandse aanvoer van grondstoffen, in-,
uit- en/of doorvoerverbod en andere belemmerende overheidsmaatregelen,
transportproblemen, niet-nakoming van de verplichtingen door leveranciers, boycot van
Bakker of van haar toeleveranciers, weersomstandigheden, natuurevenementen, natuur en/of kernrampen, oproer, sabotage, brand of andere storingen in het bedrijf van Bakker,
oorlog, oorlogsdreiging en overheidsmaatregelen (nationaal of internationaal). Deze
opsomming mag niet als gelimiteerd worden beschouwd.

Artikel 2 - Toepasselijkheid
2.1.

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij Bakker als
(potentieel) verkoper en/of leverancier 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 Koper gehanteerde algemene voorwaarden wordt

2.4.

Wanneer Bakker in een voorkomend geval geen beroep doet op hetgeen in deze

uitdrukkelijk van de hand gewezen.
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.
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Artikel 3 - Offertes
3.1.

Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven door Bakker gedaan, zijn vrijblijvend.

3.2.

Getoonde of verstrekte monsters gelden enkel bij wijze van aanduiding voor de door
Bakker te leveren kwaliteit.

Artikel 4 - Overeenkomst, totstandkoming, wijziging en aanvulling
4.1.

Een overeenkomst tussen Bakker en de Koper komt eerst tot stand nadat Bakker de
opdracht van de Koper schriftelijk heeft bevestigd door middel van een orderbevestiging of
nadat Bakker met de uitvoering van de overeenkomst is aangevangen.

4.2.

Een wijziging in of een aanvulling op een overeenkomst is alleen dan geldig wanneer deze
uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Bakker en de Koper is overeengekomen.

4.3.

Indien levering plaatsvindt zonder voorafgaand overleg over prijs, hoeveelheid,
samenstelling en/of condities, is de Koper gebonden aan prijs en condities die Bakker voor
die levering bepaalt.

Artikel 5 - Prijzen
5.1.

De prijzen zijn in Euro’s, tenzij anders overeengekomen.

5.2.

De prijzen zijn exclusief belastingen en andere heffingen.

5.3.

Bakker heeft het recht, ingeval zij extra kosten heeft voor de nakoming van het contract
ten gevolge van stijging van transporttarieven, toeslagen in verband met hoog-, laagwater
c.q. ijsgang, geheel of gedeeltelijk gestremde vaart, overheidsmaatregelen, vertraging in
of onmogelijkheid van de normale lossing, stijging van op- en overslagtarieven, congestie,
staking, oproer of dergelijke gebeurtenissen, deze kosten aan de Koper in rekening te
brengen.

5.4.

Bakker heeft het recht belastingen, invoerrechten, heffingen en andere door de overheid
opgelegde betalingen die niet bekend waren of niet golden bij het tot stand komen van het
contract, dan wel verhogingen daarvan, aan de Koper in rekening te brengen.

Artikel 6 - Betaling
6.1.

De Koper dient de overeengekomen prijs, de belastingen en andere heffingen binnen
zeven (7) dagen na de factuurdatum te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen.

6.2.

Als dag van betaling geldt de dag van bijschrijving op één van de bankrekeningen van
Bakker. Betalingen per kas of cheque worden niet geaccepteerd.

6.3.

De betaling dient te geschieden in Nederland, tenzij anders overeengekomen.

6.4.

De Koper is in geen geval gerechtigd tot enige korting en/of verrekening en/of
opschorting.

6.5.

Indien de Koper de factuur niet binnen de door Bakker bepaalde termijn voldoet, overlijdt,
failliet wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, is de Koper zonder
ingebrekestelling in verzuim en zijn derhalve alle betalingsverplichtingen terstond
opeisbaar.

6.6.

Ingeval van niet tijdige betaling is de Koper aan Bakker wettelijke handelsvertragingsrente

6.7.

Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is Koper aan Bakker

verschuldigd ex art. 6:119a BW.
daarnaast een boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de koopsom onverminderd het
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recht van Bakker op ontbinding als vermeld in artikel 16 of nakoming van de
overeenkomst te vorderen inclusief schadevergoeding.
6.8.

Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen is hij
buitengerechtelijke (incasso-)kosten verschuldigd, welke worden gesteld op 15% van de
verschuldigde hoofdsom respectievelijk van de geleden schade of de daadwerkelijke
gemaakte kosten voor rechtsbijstand indien dat tot een hoger bedrag leidt, alsmede alle
gerechtelijke kosten.

6.9.

Indien Bakker op redelijke gronden twijfelt of de Koper in staat is haar betalings- en/of
andere verplichtingen na te komen, hetgeen zich in elk geval voordoet, indien de Koper
een een opeisbare schuld onbetaald laat, is Bakker gerechtigd van de Koper te eisen dat
vooruitbetaling van het overeengekomen bedrag plaatsvindt of dat de Koper deugdelijke
zekerheid stelt. Totdat de Koper dat heeft gedaan, is Bakker gerechtigd de uitvoering van
de overeenkomst op te schorten. De hoogte van de vooruitbetaling dan wel de hoogte
en/of de deugdelijkheid van de te stellen zekerheid zal beoordeeld worden door Bakker.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud
7.1.

Bakker behoudt zich de eigendom voor van de door haar geleverde zaken, waaronder de
geleverde documenten, totdat de Koper aan al haar verplichtingen heeft voldaan. De door
Bakker aan Koper geleverde zaken blijven dus uitsluitend eigendom van Bakker – ook na
en ondanks bewerking of behandeling – tot aan het moment van volledige betaling van
alle vorderingen van Bakker terzake (krachtens overeenkomst) geleverde of te leveren
zaken of (krachtens zodanige overeenkomst tevens) ten behoeve van Koper verrichte of te
verrichten werkzaamheden, alsmede tot aan het moment van volledige betaling van de
vordering wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten (inclusief
kosten en rente).

7.2.

Indien de Koper mede verplicht is tot betaling van schadevergoeding zal de eigendom

7.3.

Gedurende de periode dat de eigendom van de zaken nog bij Bakker rust, is de Koper

eerst overgaan nadat tevens de gehele schadevergoeding is voldaan.
verplicht de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herkenbaar
eigendom van Bakker op te slaan en kan zij de zaken niet aan derden overdragen
(verkopen en/of leveren) en/of bezwaren met een zekerheidsrecht.
7.4.

De Koper mag van aan derden door te leveren zaken binnen de normale uitoefening van
zijn bedrijf gebruik maken met inachtneming van het hieronder bepaalde:
a)

ingeval van gehele of gedeeltelijke doorverkoop/levering van de zaken, dan wel de
door be- of verwerking verkregen zaak, verplicht de Koper zich slechts te
verkopen/leveren onder eigendomsvoorbehoud. De Koper verbindt zich de uit de
doorverkoop ontstane vordering en rechten op eerste verzoek aan Bakker te cederen;

b)

ingeval van be- of verwerking van de zaken zal de aldus verkregen zaak in de plaats
komen van de geleverde zaken. Dit geldt ook indien het nieuwe product is
samengesteld uit door Bakker geleverde zaken en zaken van derden. Indien door één
of meer van deze derden eveneens een eigendomsvoorbehoud als hierboven bedoeld,
werd gemaakt, verkrijgt Bakker tezamen met deze derde(n) de mede-eigendom van
de nieuw ontstane zaak. Voor zoveel nodig vestigt de Koper reeds nu een bezitloos
pandrecht op deze zaken ten gunste van Bakker;

3

c)

de Koper verplicht zich de vorderingen op derden niet door anderen te doen innen of
aan anderen te cederen, dan wel anderen in de vorderingsrechten te laten
subrogeren, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bakker.

7.5.

Indien de Koper tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen jegens Bakker, of
indien Bakker redelijke grond heeft te vrezen dat de Koper in de nakoming van die
verplichtingen tekort zal schieten, dan is Bakker bevoegd de geleverde zaken op kosten
van de Koper zonder voorafgaande kennisgeving van de Koper terug te nemen,
onverminderd het recht van Bakker op schadevergoeding.

7.6.

Indien de overeenkomst door Bakker en/of Koper wordt ontbonden en op de zaken nog
een eigendomsvoorbehoud rust, dient Koper deze zaken onmiddellijk ter beschikking te
stellen van Bakker. Koper heeft niet het recht zijn vorderingen hiermee te verrekenen
respectievelijk op grond daarvan zijn verplichtingen tot ter beschikking stellen op te
schorten.

7.7.

Ten aanzien van leveringen door Bakker van zaken in Duitsland geldt dat de goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud als bedongen in artikel 7.1-7.6 van
deze Voorwaarden worden beheerst door Duits recht. In dergelijke gevallen omvatten de
artikelen 7.1-7.6 tevens het verlengd eigendomsvoorbehoud (“Verlängerter
Eigentumsvorbehalt”).

7.8.

De Koper of een door Koper aangewezen vertegenwoordiger/agent is niet bevoegd
documenten aan derden door te presenteren, aan derden te verpanden, of enig ander
recht daarop aan derden te geven, totdat de kooppenningen op de daarvoor aangegeven
(bank)rekening van Bakker zijn bijgeschreven.

7.9.

Indien Bakker documenten aan de Koper presenteert, geschiedt dit onder de volgende
voorwaarden:
a)

presentatie van documenten aan derden geschiedt alleen ‘in trust’, met andere
woorden: de Koper houdt de documenten op exclusieve basis onder zich voor Bakker;

b)

tenzij betaling heeft plaatsgevonden aan Bakker, dient de Koper op diens verzoek aan
Bakker de documenten over te dragen aan Bakker;

c)

de Koper draagt de documenten niet over aan een derde, tenzij de Koper een
schriftelijke bevestiging van Bakker heeft ontvangen dat de documenten betaald zijn;

d)

de Koper dient direct aan Bakker mee te delen in geval dat betaling niet zal
plaatsvinden conform de contractuele betalingscondities wanneer de Koper hiervan op
de hoogte raakt;

e)

in dit artikel wordt onder Koper mede verstaan de vertegenwoordiger of agent van de
Koper.

Artikel 8 - Risico en levering
8.1.

De risico’s van de zaken gaan over op het moment van levering.

8.2.

De levering vindt plaats wanneer de zaken door Bakker ter beschikking gesteld worden
aan de Koper. In geval van vervoer vindt levering plaats wanneer de zaken door Bakker
ter beschikking gesteld worden aan de eerste vervoerder of, indien het vervoer blijkens de
overeenkomst voor risico van Bakker is, op het moment dat de zaken ter beschikking
worden gesteld aan de Koper op de overeengekomen plaats.

8.3.

Bakker garandeert niet dat de zaken op de overeengekomen leverdatum zullen worden
geleverd. Bij niet tijdige levering dient Bakker schriftelijk in gebreke te worden gesteld,
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waarbij haar een redelijke termijn van vier (4) weken wordt gegeven om alsnog na te
komen.
8.4.

Het is Bakker toegestaan de zaken in gedeelten af te leveren. In dat geval is Bakker
bevoegd afzonderlijk te factureren en is de Koper verplicht deze facturen te betalen als
waren het facturen voor afzonderlijke overeenkomsten.

Artikel 9 - Vervoersdocumenten en andere documenten
9.1.

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

9.2.

Koper 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 Koper 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 Koper, tenzij het
tegenovergestelde uitdrukkelijk is overeengekomen.

9.4.

De Koper zal de verzekeringspolissen op eerste verzoek van Bakker ter inzage geven.

9.5.

Zodra de Koper met enige verplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden geraakt,
heeft Bakker het recht de documenten onmiddellijk terug te nemen of te doen
terugnemen, respectievelijk de zaken, dan wel de door be- of verwerking verkregen zaak,
onmiddellijk terug te halen of te doen terughalen, op eigen naam te verkopen of te doen
verkopen en de opbrengst met de vorderingen van Bakker op de Koper te verrekenen.

Artikel 10 - Inontvangstneming
10.1.

De Koper is vanaf de overeengekomen leverdatum verplicht de zaken bij aanbieding door
Bakker in ontvangst te nemen.

10.2.

Indien de Koper de zaken niet of niet direct in ontvangst neemt, is Bakker, met behoud
van de aan Bakker overige toekomende rechten, gerechtigd voor rekening en risico van
Koper, de zaken bij Bakker of bij derden op te slaan. De Koper is verplicht de zaken aldaar
voor zijn rekening en risico weg te halen.

Artikel 11 - Bewijs
11.1.

Alle certificaten in het land van oorsprong afgegeven, die gewoonlijk voor importeurs als
afdoende bewijs gelden met betrekking tot de kwaliteit en/of conditie, gelden voor de
Koper eveneens als afdoende bewijs voor de kwaliteit en/of conditie.

Artikel 12 - Getallen, maten, gewichten en verdere gegevens
12.1.

Geringe afwijkingen ten aanzien van opgegeven maten, gewichten, getallen, kleuren en
andere dergelijke gegevens gelden niet als tekortkomingen.

12.2.

De handelsgebruiken bepalen of er sprake is van geringe afwijkingen.
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12.3.

Indien levering in termijnen is overeengekomen, zal de afgeroepen respectievelijk
geleverde hoeveelheid als een afzonderlijk contract worden beschouwd ten aanzien van de
kwaliteit en verdere hoedanigheden van het geleverde en van de betaling.

12.4.

Het door Bakker, de leverende fabriek en/of silobedrijf vastgestelde geleverde gewicht is
finaal.

12.5.

Indien echter Bakker op grond van het aankoopcontract waarop zij kocht een andere dan
de gebruikelijke wijze van gewichtsvaststelling moet aanvaarden, is ook de Koper verplicht
deze gewichtsvaststelling als finaal te aanvaarden.

12.6.

Bij leveringsvoorwaarden “Lichter overname” of “Silo overname” geldt voor de
hoeveelheid, kwaliteit en conditie de in het voer-/vaartuig ingeladen respectievelijk uit de
silo geloste hoeveelheid als finaal, terwijl voor de kwaliteit en conditie beslissend is de
staat waarin de zaken verkeren op het moment van overname.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1.

Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, is de Koper slechts
gerechtigd tot schadevergoeding of prijsvermindering. De Koper is niet gerechtigd tot
ontbinding van de overeenkomst. De Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep
meer doen (i) indien hij niet binnen drie dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of
redelijkerwijs had moeten ontdekken, bij Bakker terzake heeft geprotesteerd, of (ii) na
twee weken na levering.

13.2.

Indien de geleverde zaken niet beantwoorden aan de overeenkomst, is elke
aansprakelijkheid van Bakker beperkt tot maximaal de factuurwaarde exclusief BTW en/of
andere heffingen van de geleverde zaken, doch in ieder geval beperkt tot ten hoogste
125% van de factuurwaarde exclusief BTW en/of andere heffingen van de geleverde
zaken. In geval van deelleveranties is de aansprakelijkheid van Bakker beperkt tot de
factuurwaarde van de betreffende deelleverantie exclusief BTW en/of andere heffingen van
de geleverde zaken, doch in ieder geval beperkt tot ten hoogste 125% van de
factuurwaarde van de betreffende deelleverantie exclusief BTW en/of andere heffingen van
de geleverde zaken.

13.3.

Indien de geleverde zaak niet blijkt te beantwoorden aan de overeenkomst, heeft Bakker –
mits en voorzover het geleverde nog aanwezig is en terugname nog mogelijk is – het recht
eenmaal een daarvoor vervangende partij te leveren.

13.4.

Ingeval van door Bakker te verrichten of verrichte diensten (al dan niet juridisch te duiden
als opdracht of aanneming van werk) is Bakker niet aansprakelijk voor directe, indirecte of
andere schade of kosten.

13.5.

Iedere aansprakelijkheid van Bakker is hoe dan ook beperkt tot het door Bakker in de
desbetreffende aangelegenheid in rekening gebrachte of te brengen factuurbedrag.

13.6.

Wanneer Bakker derden inschakelt in het kader van de overeengekomen werkzaamheden,
is Bakker niet aansprakelijk voor de tekortkomingen van deze derden. Bakker is
gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de Koper (mede) namens de Koper een
eventuele aansprakelijkheidsuitsluitingsgrond of aansprakelijkheidsbeperking van de zijde
van ingeschakelde derden te accepteren.

13.7.

Indien er sprake is van overmacht als bedoeld in artikel 1.6, heeft Bakker de mogelijkheid
haar verplichtingen alsnog na te komen nadat de omstandigheden die de
niet-toerekenbare tekortkoming opleverden niet meer bestaan of de overeenkomst
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respectievelijk het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan te annuleren, zonder daarbij
enige schadevergoeding aan Koper verschuldigd te zijn.
13.8.

Voor schade veroorzaakt door dood of letsel alsmede iedere vorm van vermogenschade

13.9.

Beperkingen of uitsluitingen van aansprakelijkheid gelden alleen dan niet voorzover de

waaronder gederfde winst en gevolg- en stilstandschade is Bakker nimmer aansprakelijk.
schade het gevolg is van 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.
13.10.

Wanneer vennoten van Bakker, verzekeraars van Bakker, ondergeschikten van Bakker,
alsmede personen van wier diensten Bakker ter uitvoering van de overeenkomst gebruik
maakt, worden aangesproken, kunnen deze personen een beroep doen op iedere
ontheffing of beperking van aansprakelijkheid, waarop uit hoofde van deze Voorwaarden
of van enige andere wettelijke of contractuele bepaling Bakker een beroep kan doen.

Artikel 14 - Vrijwaring
14.1.

Koper is verplicht Bakker te vrijwaren voor alle vorderingen van derden terzake van
schade in relatie tot de uitvoering van of verband houdend met de overeenkomst.

14.2.

Te allen tijde en in alle gevallen is de Koper verplicht Bakker voor de in art. 14.1
genoemde vorderingen van derden te vrijwaren als deze vorderingen van derden het
totale bedrag van € 100.000,= per gebeurtenis of serie van gebeurtenissen met dezelfde
oorzaak te boven gaan.

14.3.

Deze verplichtingen van de Koper als hierboven onder 14.1 en 14.2 vermeld gelden niet
voor zover 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.

14.4.

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 15 - Overmacht
15.1.

Indien Bakker door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de Koper kan voldoen,
wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. In geval de nakoming van verplichtingen die aan de aflaadtermijn,
leveringstermijn, aankomsttermijn of andere termijn zijn gebonden ten gevolge van
overmacht wordt bemoeilijkt of verhinderd, heeft Bakker het recht zich mede te beroepen
op de stakings-, overmachts- en ‘prohibition’ clausules van het aankoopcontract van
Bakker.

15.2.

Bakker zal de Koper zo spoedig mogelijk van een overmachtstoestand op de hoogte
stellen.

15.3.

Indien de overmachtstoestand dertig (30) dagen of langer duurt, hebben zowel Bakker als
de Koper het recht de overeenkomst schriftelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden voorzover de zaken nog niet zijn geleverd, zonder dat
er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding of enige andere betaling bestaat,
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behoudens betaling uit hoofde van onverschuldigde betaling of vergoeding van reeds
gemaakte kosten.
15.4.

Is levering in termijnen bedongen, dan gelden de bepalingen van dit artikel voor elke
termijn afzonderlijk.

Artikel 16 - Ontbinding en opschorting
16.1.

Indien de Koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting
voortvloeiende uit de overeenkomst of uit deze Voorwaarden dan is de Koper 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
uitvoering van al haar verplichtingen op te schorten en/of de betreffende overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te ontbinden of op te zeggen.

16.2.

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 dekkingsverkoop,
een en ander onverminderd het recht van Bakker op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.

16.3.

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 Koper
te ontbinden, indien:
a)

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

b)

de Koper overlijdt of zijn activiteiten staakt, tot liquidatie besluit of anderszins zijn
rechtspersoonlijkheid verliest;

een en ander onverminderd het recht van Bakker op aanvullende of vervangende
schadevergoeding.
16.4.

Bakker heeft het recht vorderingen op de Koper met schulden aan de Koper te verrekenen,
ook wanneer de vorderingen en/of schulden nog niet opeisbaar of voor dadelijke
vereffening vatbaar zijn.

Artikel 17 - Overdracht van rechten en verplichtingen
17.1.

Bakker is gerechtigd rechten en/of verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te
dragen aan derden.

17.2.

Tenzij anders overeengekomen kan de Koper 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.

17.3.

De Koper verplicht zich om zijn eventuele vordering(en) op zijn verzekeringsmaatschappij
op eerste verzoek van Bakker aan Bakker te cederen.

8

Artikel 18 - Taal
18.1.

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 19 - Overig
19.1.

De eventuele niet-rechtsgeldigheid of nietigheid van een bepaling in deze Voorwaarden zal
geen effect hebben op de rechtsgeldigheid van de andere in deze Voorwaarden
opgenomen bepalingen. De Voorwaarden zullen in dat geval worden uitgelegd als ware de
niet-rechtsgeldige of nietige bepaling van deze overeenkomst geen onderdeel.

Artikel 20 - Verjaring
20.1.

Alle vorderingen jegens Bakker verjaren door verloop van één (1) jaar na de datum van de
overeenkomst.

Artikel 21 - Toepasselijk recht
21.1.

Op de rechtsverhouding tussen Bakker en de Koper 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 22 - Bevoegde rechter/Arbitrage
22.1.

Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met deze Voorwaarden of de
overeenkomst(en) tussen Bakker en de Koper zullen in het geval dat de Koper statutair is
gevestigd in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland uitsluitend worden
beslecht door de Rechtbank Rotterdam en in het geval de Koper niet statutair in de
Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland is gevestigd door middel van TAMARAarbitrage te Rotterdam.

9

