Algemene (verkoop)voorwaarden
A LG E M E N E ( V E R KO O P ) VO O R W A A R D E N

krachtens het bepaalde in deze Voorwaarden verplicht dan wel bevoegd is, zoals met betrekking tot
invoerrechten, omzetbelasting, loonsverhogingen e.d., is te allen tijde toegestaan.

van:
Hoogduin Verpakkingen B.V., gevestigd te Baarn aan de Emmalaan 12.
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland onder nummer 31036751.

6.3. Alle prijzen zijn exclusief kosten van vervoer en/of verzending, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

A r t i ke l 7 : W i j z i g i n g v a n d e ze Vo o r w a a rd e n e n p r i j ze n
7.1. Voor alle orders zijn deze Voorwaarden van kracht, zoals geldend op de dag van de opdrachtbevestiging.
Hoogduin behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen.

A r t i ke l 1 : D e f i n i t i e s
1.1. Deze Voorwaarden:
De Algemene Verkoopvoorwaarden van Hoogduin Verpakkingen B.V.

7.2. Een verhoging van de prijzen als gevolg van een stijging van de grondstofprijzen is nimmer een reden voor
annulering van de opdracht door Wederpartij.

1.2. Hoogduin:
De besloten vennootschap Hoogduin Verpakkingen B.V.
1.3. Wederpartij:
Iedere (rechts)persoon die met Hoogduin één of meer overeenkomsten heeft gesloten, respectievelijk wenst af
te sluiten en naast deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en/of erfgenaam/
erfgenamen.
1.4. Fabrikant:
Iedere (rechts)persoon die met Hoogduin één of meer overeenkomsten heeft gesloten tot levering van goederen
aan Hoogduin ten behoeve van derden (waaronder ook Wederpartij wordt verstaan).
1.5. Prijzen:
Alle in deze Voorwaarden genoemde prijzen zijn in euro’s exclusief btw, tenzij de genoemde prijzen
uitdrukkelijk inclusief btw zijn vermeld.

7.3. Voor alle orders zijn de prijzen van kracht, zoals geldend op de dag van de opdrachtbevestiging. Hoogduin
behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen als dit het gevolg is van stijging van de grondstofprijzen en/of
door derden aan Hoogduin doorberekende prijsstijgingen.

A r t i ke l 8 : Le v e r i n g e n l e v e r t i j d
8.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering van alle goederen af het bedrijf/magazijn
van Fabrikant/leverancier. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen het bedrijf/magazijn
van Fabrikant/leverancier verlaten, waarna het risico van de goederen op Wederpartij overgaat. De administratie
van Fabrikant/leverancier geldt als volledig en afdoend bewijs dat levering van de goederen heeft plaatsgevonden.
8.2. Indien schriftelijk is overeengekomen dat levering op de plaats van bestemming geschiedt, dan wordt de
wijze van verzending en/of transport door Hoogduin bepaald. De kosten van verzending/transport zijn voor
rekening van Wederpartij. Eventuele extra kosten voor snelgoed, expresse- of deelleveringen zijn eveneens voor
rekening van Wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

A r t i ke l 2 : A l g e m e e n
2.1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, leveringen en diensten (of een combinatie
daarvan) van Hoogduin en alle door Hoogduin gesloten overeenkomsten in de ruimste zin des woords. Een
afwijkende bepaling maakt slechts deel uit van een overeenkomst indien deze afwijkende bepaling schriftelijk
uitdrukkelijk met Hoogduin is overeengekomen.
2.2. Indien enige bepaling van deze Voorwaarden geheel of ten dele nietig is, vernietigd wordt of anderszins
ongeldig blijkt te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen van deze Voorwaarden onverlet.
2.3. De toepasselijkheid van de door Wederpartij gehanteerde eigen of andere algemene voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor het geval Wederpartij
verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen partijen
middels aanvaarding van deze voorwaarden van Hoogduin overeen dat Hoogduin niet gebonden is aan die
voorwaarden van Wederpartij.

8.3. Speciale verpakking(en) op voorschrift van Wederpartij, alsmede kisten, kratten en pallets worden aan
Wederpartij in rekening gebracht. Hoogduin houdt zich het recht voor de goederen te leveren in leenemballage
(verpakking(en)). Wederpartij heeft in dat geval de verplichting deze leenemballage te verzamelen en als een
goed huisvader te beheren. Hoogduin verplicht zich deze leenemballage retour te nemen. Voorwaarde is dat de
hoeveelheid retour te nemen lege leenemballage aan een door Hoogduin van tevoren te bepalen norm voldoet.
Bij verloren gaan en/of schade heeft Hoogduin het recht de verloren en/of beschadigde leenemballage in
rekening te brengen. Wordt niet in leenemballage geleverd dan heeft Wederpartij de plicht zorg te dragen voor
verwijdering en/of verwerking van de verpakking(en).
8.4. Wederpartij is verplicht het geleverde en/of de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en
beschadigingen te controleren. Eventuele reclames dienen binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk aan
Hoogduin kenbaar te worden gemaakt en door Hoogduin binnen de genoemde termijn te zijn ontvangen, bij
gebreke waarvan reclames dienaangaande niet meer in behandeling worden genomen door Hoogduin.
8.5. Hoogduin is gerechtigd om de goederen te leveren in gedeelten (deelleveringen), welke afzonderlijk
kunnen worden gefactureerd. Wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 16
van deze Voorwaarden.

A r t i ke l 3 : A a n b i e d i n g e n
3.1. Alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk
samengesteld/opgegeven. Deze zijn voor Hoogduin slechts bindend indien dit schriftelijk uitdrukkelijk door
Hoogduin is bevestigd.
3.2. Alle bij de aanbieding verstrekte en/of verzonden brochures/prijslijsten en alle daarbij verstrekte en/of
aangeboden en/of getoonde monsters, tekeningen, modellen, afmetingen, maten, hoeveelheden, gewichten,
kleuren, materialen, materiaalstructuren en/of andere gegevens, die door Hoogduin aan Wederpartij zijn
verstrekt, blijven uitdrukkelijk eigendom van Hoogduin. Het gebruik van voornoemde gegevens, anders dan in
het kader van de betreffende overeenkomst, is slechts toegestaan na schriftelijke toestemming van Hoogduin.
3.3. Toezending van aanbiedingen en/of documentatie verplicht Hoogduin niet tot levering dan wel acceptatie
van de order.
3.4. Hoogduin behoudt zich het recht voor om opdrachten of bestellingen zonder opgave van redenen te
weigeren, dan wel tegen andere condities dan genoemd in deze Voorwaarden aan te bieden en/of (dienovereenkomstig) te leveren.

A r t i ke l 4 : To t s t a n d k o m e n v a n o v e re e n k o m s te n
4.1. Behoudens het hierna gestelde komt de overeenkomst met Hoogduin pas tot stand nadat Hoogduin een
opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
4.2. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken en/of wijzigingen alsmede (mondelinge) afspraken en/of
toezeggingen door personeel van Hoogduin of door verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden Hoogduin slechts indien deze door Hoogduin schriftelijk zijn bevestigd.
4.3. Elke overeenkomst wordt aangegaan, onder de opschortende voorwaarde dat Wederpartij - uitsluitend ter
beoordeling van Hoogduin - voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van die overeenkomst.

8.6. De door Hoogduin bij de aanbieding, bestelling, nadere overeenkomst of nadere toezegging opgegeven
leveringstermijnen hebben niet de strekking fataal te zijn, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Niet
tijdige levering door Hoogduin leidt nimmer tot verzuim van Hoogduin.
8.7. Hoogduin is verplicht om de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn
voor de gevolgen van overschrijding daarvan. Bij overschrijding is Hoogduin niet gehouden tot (schade)vergoeding van welke aard dan ook. Overschrijding geeft Wederpartij niet het recht de overeenkomst te annuleren
dan wel afname te weigeren. In geval van excessieve overschrijding zullen Hoogduin en Wederpartij in overleg
treden.
8.8. Wanneer de goederen niet binnen de levertijd worden afgenomen of de overeengekomen afroeptermijn
door Wederpartij niet in acht is genomen, is Hoogduin gerechtigd de betreffende goederen te factureren terwijl
de goederen dan volledig voor rekening en risico van Wederpartij worden opgeslagen. De kosten van opslag
bedragen voor elke € 500,= (vijfhonderd) aan factuurwaarde of een gedeelte daarvan tenminste € 5,= (vijf) per
dag.
8.9. Bij grote bestellingen (boven € 25.000,=) is Hoogduin gerechtigd van Wederpartij een voorschot te vragen
van € 10.000,=, welk voorschot alsdan per omgaande door Wederpartij aan Hoogduin dient te worden voldaan.
Bestellingen die worden geplaatst binnen een periode van 2 (twee) weken worden in het kader van dit artikel
als één bestelling beschouwd.

A r t i ke l 9 : R i s i co g e d u re n d e t r a n s p o r t
Risico-overgang van de goederen waarop de overeenkomst en deze Voorwaarden van toepassing zijn, vindt overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.1 van deze Voorwaarden - plaats op het tijdstip van levering af het
bedrijf/magazijn van Fabrikant/leverancier. Vanaf dat moment berust het risico derhalve bij Wederpartij. De
administratie van Fabrikant geldt als volledig en afdoend bewijs. Verlies, breuk, diefstal of andere schade
gedurende het transport zijn niet voor risico van Hoogduin en worden derhalve niet door Hoogduin vergoed.

A r t i ke l 1 0 : B e s te l d e h o e v e e l h e d e n

A r t i ke l 5 : G e g e v e n s v e r s t re k t d o o r We d e r p a r t i j
5.1. Van de door Wederpartij aan Hoogduin verstrekte monsters, tekeningen, getoonde modellen en andere
gegevens wordt door Hoogduin aangenomen dat deze juist en adequaat zijn, zonder dat Hoogduin verplicht is
enig nader onderzoek ter zake te verrichten. Eventuele onjuistheden in de door Wederpartij aangeleverde
gegevens of zaken, alsmede de gevolgen van deze eventuele onjuistheden, zijn uitsluitend voor rekening en
risico van Wederpartij.
5.2. Wederpartij vrijwaart Hoogduin tegen aanspraken in en buiten rechte van iedere derde, die stelt dat door
Hoogduin op een merk-, octrooi-, handelsnaam-, model-, auteursrecht of enig ander recht van die derde,
inbreuk is gemaakt, als gevolg van gebruik door Hoogduin van door Wederpartij aan Hoogduin aangeleverde
gegevens, ontwerpen, materialen, producten etc. Indien een derde bezwaar maakt tegen levering door
Hoogduin aan Wederpartij, is Hoogduin, onverminderd het voorgaande, zonder meer gerechtigd de levering
niet uit te voeren en/of terstond te staken en vergoeding voor de gemaakte kosten en schadevergoeding van
Wederpartij te vorderen, zonder dat Hoogduin tot enige schadevergoeding jegens Wederpartij gehouden is.

Afwijkingen tot maximaal 10% (tien procent) van de bestelde hoeveelheid zijn toelaatbaar tenzij schriftelijk
uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Wederpartij is verplicht het meerdere af te nemen en met het mindere
genoegen te nemen.

A r t i ke l 1 1 : R e ch te n v a n i n te l l e c t u e e l e i g e n d o m e n e i g e n d o m s re ch te n
11.1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, komen alle uit de opdracht voortkomende rechten van
intellectueel eigendom - waaronder het octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht - toe aan Hoogduin.
Voor zover een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie, is uitsluitend
Hoogduin daartoe bevoegd.
11.2. Aan Wederpartij in rekening gebrachte matrijskosten zijn de kosten voor de vervaardiging van matrijzen
en gereedschappen benodigd voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Deze matrijzen en
gereedschappen blijven te allen tijde eigendom van Hoogduin.

A r t i ke l 6 : P r i j ze n
6.1. Alle opgegeven prijzen zijn in euro’s exclusief btw en exclusief overige volgens de wet verschuldigde
heffingen en/of op te leggen toeslagen.
6.2. Wijziging van de overeengekomen prijs, waartoe Hoogduin op grond van wettelijke bepalingen en/of

A r t i ke l 1 2 : G a r a n t i e
12.1. Hoogduin garandeert aan Wederpartij, behoudens het bepaalde in lid 2 van dit artikel en met
inachtneming van het overige bepaalde in deze Voorwaarden en zonder aan deze Voorwaarden afbreuk te doen,
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de deugdelijkheid van de geleverde goederen. Daaronder wordt mede begrepen het voldoen aan de specificatie
en/of gebruiksaanwijzing, indien deze is meegezonden.
12.2. De in lid 1 van dit artikel vermelde deugdelijkheidsgarantie geldt niet indien:
a.
Wederpartij jegens Hoogduin in gebreke is;
b.
er sprake is van een geringe in de handel gebruikelijke en/of technische onvermijdelijke afwijking
in kwaliteit, maat, dessin, gewicht, afmeting, materiaal of materiaalstructuur;
c.
de geleverde goederen aan abnormale omstandigheden, zoals bijvoorbeeld geweld van buitenaf,
overbelasting of andere buiten de controle van Hoogduin liggende oorzaken, zijn blootgesteld;
d.
de ondeugdelijkheid het gevolg is van slecht onderhoud en/of opslag door Wederpartij of
natuurlijke slijtage;
e.
door Wederpartij zelf of door derden reparaties en/of bewerkingen zijn verricht aan/op de door
Hoogduin geleverde goederen;
f.
de termijn voor reclameren, zoals vermeld in artikel 13 van deze Voorwaarden, is overschreden;
g.
niet is voldaan aan de voorschriften die in de specificatie of gebruiksaanwijzing van de betreffende
goederen zijn opgenomen.

A r t i ke l 13 : R e c l a m e s
13.1. Reclames betreffende zichtbare gebreken dienen binnen 8 (acht) dagen na levering schriftelijk aan
Hoogduin kenbaar te worden gemaakt en door Hoogduin binnen de genoemde termijn te zijn ontvangen. Na het
verstrijken van deze termijn wordt Wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de facturen te hebben
goedgekeurd en geaccepteerd. Alsdan worden reclames door Hoogduin niet meer in behandeling genomen.

A r t i ke l 1 8 : O v e r m a ch t
18.1. Onder ‘overmacht’ wordt in ieder geval verstaan: elke van de wil van partijen (Hoogduin en Wederpartij)
onafhankelijke en/of onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs
niet meer van Hoogduin kan worden verlangd.
18.2. Onder situaties van overmacht is in ieder geval begrepen: werkstaking en bovenmatig ziekteverzuim van
personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Hoogduin en/of Fabrikant en/of overige leveranciers van
Hoogduin, alsmede tekortkomingen van Fabrikant en/of overige leveranciers van Hoogduin, waardoor Hoogduin
haar verplichtingen jegens Wederpartij niet (meer) kan nakomen. In geval van een overmachtsituatie heeft
Wederpartij geen recht op schadevergoeding.
18.3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet, is Hoogduin gerechtigd om de uitvoering van de betreffende
overeenkomst op te schorten, dan wel de betreffende overeenkomst definitief te ontbinden. Met Wederpartij
zal hiertoe overleg gepleegd worden.
18.4. Hoogduin is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende
overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
18.5. Hoogduin heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht
oplevert, intreedt nadat haar prestatie geleverd had moeten zijn.

13.2. Wederpartij heeft nimmer het recht de goederen retour te zenden, tenzij Hoogduin hiermee tevoren
schriftelijk uitdrukkelijk heeft ingestemd. Indien Wederpartij desondanks in strijd met het voorgaande de
goederen retour zendt, worden deze goederen, voor zover zij niet door Hoogduin zijn geweigerd, voor rekening
en risico van Wederpartij ter beschikking van Wederpartij gehouden, zonder dat hieruit enige erkenning van de
juistheid van een eventuele aanspraak van Wederpartij kan worden afgeleid, waaronder een eventuele
aanspraak op garantie.

A r t i ke l 1 9 : E i g e n d o m s v o o r b e h o u d

13.3. Indien de geleverde goederen materiaal- of fabricagefouten vertonen, zal Hoogduin naar keuze van
Wederpartij voor vervanging of vergoeding zorgdragen zonder tot enigerlei verdere verplichting of schadevergoeding te zijn gehouden. In geen geval zal een reclame recht geven op ontbinding van de overeenkomst.
Tevens geeft het reclamerecht geen automatisch recht op een nieuwe levering en/of opschorting.

19.2. Indien Hoogduin in het kader van de overeenkomst ten behoeve van Wederpartij door Wederpartij te
vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom totdat Wederpartij aan al haar
verplichtingen jegens Hoogduin heeft voldaan.

A r t i ke l 1 4 : A a n s p r a ke l i j k h e i d

19.1. Hoogduin behoudt zich het eigendom voor van alle door en/of namens Hoogduin aan Wederpartij
geleverde goederen, totdat de koopprijs daarvan, vermeerderd met eventuele kosten, geheel is voldaan, zulks
met inachtneming van het bepaalde in artikel 16 van deze Voorwaarden.

19.3. Wederpartij is verplicht de goederen voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen brand-, wateren ontploffingsschade alsmede diefstal te verzekeren en de polissen van deze verzekeringen aan Hoogduin op
eerste verzoek ter inzage te geven.

14.1. Hoogduin is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan geleverde
goederen en/of verpakkingen in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte schade,
behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hoogduin of haar leidinggevende(n).
De hier voorziene beperking van de aansprakelijkheid van Hoogduin strekt zich ook uit tot werknemers van
Hoogduin en de door Hoogduin ingeschakelde hulppersonen en/of Fabrikanten.

19.4. Bij verkoop op krediet aan Wederpartij, is Wederpartij verplicht bij haar afnemers een gelijkluidend
eigendomsvoorbehoud als het onderhavige te bedingen, zolang de eigendom van de geleverde goederen niet
op Wederpartij is overgegaan, op straffe van een aan Hoogduin te verbeuren boete van € 25.000,= per levering
of deellevering en onverminderd het recht van Hoogduin om volledige schadevergoeding van Wederpartij te
vorderen.

14.2. Voor alle door Hoogduin geleverde goederen is de contractuele en buiten contractuele aansprakelijkheid
van Hoogduin beperkt tot een bedrag dat in het kader van een toerekenbare tekortkoming op Fabrikant kan
worden verhaald. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen verhaal op betreffende Fabrikant mogelijk
is, is de aansprakelijkheid van Hoogduin beperkt tot maximaal het bedrag dat Hoogduin voor de onderhavige
ondeugdelijke goederen aan betreffende Wederpartij in rekening heeft gebracht. Hoogduin zal niet
aansprakelijk zijn voor de door Wederpartij, afnemers van Hoogduin en/of overige derden geleden indirecte of
gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, bedrijfsschade, vertragingsschade, gederfde winst of gemiste
omzet.

19.5. Hoogduin heeft te allen tijde toegang tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, voor zover
Wederpartij het in zijn macht heeft Hoogduin toegang te verschaffen.

14.3. Indien en voor zover de voorgaande leden van dit artikel in het specifieke geval niet mochten gelden en
Hoogduin derhalve om andere redenen of gronden toch aansprakelijk mocht zijn voor door Wederpartij of
derden geleden en/of nog te lijden schade, is Hoogduin te allen tijde hooguit aansprakelijk tot een bedrag van
in totaal € 10.000,=.
14.4. In ieder geval verjaart een eventuele claim van Wederpartij of derden op grond waarvan Hoogduin
aansprakelijk kan worden gesteld voor de door deze Wederpartij of derden geleden en/of nog te lijden schade,
waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Hoogduin valt, nadat 3 (drie) jaren zijn
verstreken, gerekend vanaf de dag volgend op die waarop de benadeelde met de schade, het gebrek en de
identiteit van de producent bekend is geworden of had moeten worden.

19.6. Indien Wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichting(en) jegens Hoogduin tekortschiet of
Hoogduin goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij in de nakoming van die verplichting(en) zal
tekortschieten, is Hoogduin gerechtigd op kosten van Wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
goederen, naar keuze van Hoogduin, tijdelijk of definitief tot zich te nemen. Wederpartij machtigt Hoogduin
hierbij reeds nu voor alsdan om het terrein en/of het perceel, waar de goederen zich bevinden, te betreden
teneinde deze goederen tot zich te kunnen nemen.

A r t i ke l 2 0 : B a n k g a r a n t i e o f Le t te r o f c re d i t
Indien Wederpartij in de nakoming van haar betalingsverplichting(en) jegens Hoogduin tekortschiet of
Hoogduin goede grond heeft te vrezen dat Wederpartij in de nakoming van die verplichting(en) zal
tekortschieten, is Wederpartij, zodra Hoogduin de wens daartoe te kennen geeft, verplicht om onverwijld aan
Hoogduin een bankgarantie en/of letter of credit af te (doen) geven als zekerheid voor de nakoming van haar
betalingsverplichting(en) jegens Hoogduin.

A r t i ke l 2 1 : O v e re e n k o m s t i g e t o e p a s s i n g v a n d e ze Vo o r w a a rd e n

A r t i ke l 1 5 : Vr i j w a r i n g
Wederpartij vrijwaart Hoogduin voor alle aanspraken van derden ter zake van door Hoogduin aan Wederpartij
geleverde goederen en/of verpakkingen, waardoor die derden schade mochten hebben geleden of nog
mochten lijden, ongeacht de oorzaak of het tijdstip van ontstaan daarvan.

Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op leveringen, welke door Hoogduin worden uitgevoerd op
verzoek van derden. Hoogduin behoudt zich het recht voor niet tot levering over te gaan voordat de betreffende
derde voor akkoord heeft getekend.

A r t i ke l 2 2 : B e ke n d h e i d s c l a u s u l e

A r t i ke l 1 6 : B e t a l i n g
16.1. Alle facturen dienen te worden betaald binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, zonder korting of
verrekening, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
16.2. Indien Wederpartij niet binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum betaalt, is Wederpartij van rechtswege
in verzuim, zonder dat nadere ingebrekestelling nodig is, en is zij over het verschuldigde een vertragingsrente
verschuldigd van 1% (één procent) per maand of gedeelte van een maand vanaf de 15e dag na de factuurdatum.
16.3. De buitengerechtelijke kosten, verbonden aan de incasso van een niet of niet geheel betaalde factuur, zijn
voor rekening van Wederpartij. Deze worden berekend conform het door de Nederlandse Orde van Advocaten
geadviseerde incassotarief, met een minimum van € 250,= per factuur.

Deze Voorwaarden gelden eveneens voor alle toekomstige aanbiedingen, leveringen, diensten (of een
combinatie daarvan) en overeenkomsten, zodat Wederpartij zich niet beroepen kan op onbekendheid met deze
Voorwaarden bij toekomstige overeenkomsten, waarbij door Hoogduin niet uitdrukkelijk verwezen is naar deze
Voorwaarden.

A r t i ke l 23 : To e p a s s e l i j k re ch t
23.1. Op alle onder deze Voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing.

16.4. Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten
en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Wederpartij dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur of vermeldt Wederpartij dat zij een korting zou behoren te krijgen. Beroep
op compensatie of verrekening door Wederpartij van of met de facturen van Hoogduin is uitgesloten.

23.2. De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.

16.5. Hoogduin behoudt zich het recht voor onder rembours te leveren en is gerechtigd Wederpartij de extra
kosten voor het leveren onder rembours in rekening te brengen. Hoogduin behoudt zich het recht voor alsdan
ook de nog niet betaalde facturen bij deze levering onder rembours te laten betalen.

Alle geschillen, ter zake waarvan forumkeuze is toegelaten, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter te Utrecht.

A r t i ke l 2 4 : B e v o e g d e re ch te r

Baarn, 10 juli 2006

A r t i ke l 17 : G e v o l g e n v a n te k o r t s ch i e te n v a n We d e r p a r t i j
Onverminderd het bepaalde in artikel 16 van deze Voorwaarden kan Hoogduin in geval van verzuim van
Wederpartij alle daaraan naar geldend recht verbonden rechtsgevolgen inroepen en zijn alle vorderingen van
Hoogduin op Wederpartij direct en ineens opeisbaar. Wederpartij wordt geacht in verzuim te zijn ingeval
Wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting voortvloeiend uit deze
Voorwaarden en/of de betreffende overeenkomst, alsmede in geval van (dreigend) faillissement, surseance van
betaling, stilleggen of liquidatie van haar onderneming.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Gooi- en Eemland te
Amersfoort onder nummer 31036751.
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