ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VAN PEET ZWINK
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Haaglanden d.d.27-09-2018 onder dossiernummer 27177910.
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de vennootschap onder firma “V.O.F. Fa. Peter Zwinkels Orchideeen”, onder meer handelend onder de (handels)naam “Peet Zwink” en “Peter Zwinkels Orchideeen”;
de wederpartij van Peet Zwink, natuurlijke persoon of rechtspersoon, en de in de Overeenkomst genoemde partij met wie Peet Zwink de Overeenkomst sluit;
iedere overeenkomst gesloten tussen Peet Zwink en Wederpartij, elke wijziging van die overeenkomst of aanvulling van die overeenkomst;
goederen en/of diensten die Peet Zwink verkoopt/levert aan Wederpartij, inclusief verpakking.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Peet Zwink gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, evenals op alle Overeenkomsten en/of alle rechtsbetrekkingen tussen
Peet Zwink en Wederpartij, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders is bepaald. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op de Overeenkomst voor de uitvoering waarvan
door Peet Zwink van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt.
Deze algemene voorwaarden treden in de plaats van alle eerder gedane mondelinge en/of schriftelijke mededelingen, voorstellen, garanties en toezeggingen.
Aanvullende en/of afwijkende (inkoop)voorwaarden van Wederpartij maken geen deel uit van de Overeenkomst tussen Peet Zwink en Wederpartij en binden Peet Zwink derhalve niet, tenzij Peet
Zwink deze voorwaarden schriftelijk en ondubbelzinnig heeft aanvaard en in dat geval slechts voor de betreffende overeenkomst.
Wederpartij die een Overeenkomst heeft gesloten onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden, wordt geacht stilzwijgend te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze
algemene voorwaarden op later gesloten Overeenkomsten tussen Peet Zwink en Wederpartij.
Wanneer deze algemene voorwaarden tussentijds worden gewijzigd, maakt de gewijzigde versie deel uit van elke na het moment van de inwerkingtreding van de wijziging tussen Peet Zwink en
Wederpartij tot stand gekomen Overeenkomst.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigd zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.
Aanbiedingen en totstandkoming van de Overeenkomst
Alle aanbiedingen van Peet Zwink zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig vermeld. Aanbiedingen kunnen alleen zonder afwijkingen worden aanvaard.
Een aanbieding is geldig voor de duur van dertig dagen, waarna de aanbieding geacht wordt te vervallen, tenzij en behoudens het geval Peet Zwink de geldigheidsduur van de aanbieding
schriftelijk en ondubbelzinnig heeft verlengd.
Aanbiedingen van Peet Zwink worden gebaseerd op de door Wederpartij verstrekte gegevens. Indien deze gegevens niet correct blijken te zijn, heeft Peet Zwink het recht om haar aanbieding te
wijzigen of in te trekken, ook indien de Wederpartij de aanbieding reeds heeft aanvaard. Wederpartij draagt het risico voor schade veroorzaakt door fouten of gebreken in de verstrekte informatie
die de basis voor de Overeenkomst vormt.
Herroeping van een aanbod door Peet Zwink onder een tijdstermijn gedaan blijft altijd mogelijk.
Na schriftelijke aanvaarding door Wederpartij van de aanbieding bevestigt Peet Zwink de opdracht door middel van een opdrachtbevestiging. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat
Peet Zwink de opdrachtbevestiging aan Wederpartij verstuurt.
Een opdracht of bestelling die wordt geplaatst zonder voorafgaande offerte of aanbod, wordt eerst geaccepteerd indien deze door Peet Zwink schriftelijk is bevestigd, dan wel is of wordt
uitgevoerd.
Indien de Overeenkomt tot stand komt door tussenkomst van tussenpersonen en/of wederverkopers, bindt deze Peet Zwink pas eerst nadat deze schriftelijk door Peet Zwink is aanvaard.
Hetzelfde geldt eveneens voor acceptatie van (toepasselijkheid van) afwijkende bedingen en/of voorwaarden.
Peet Zwink behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaand bericht en akkoord van Wederpartij aanpassingen te maken in de overeengekomen specificaties van Producten.
Prijzen en tarieven
Verkoop, levering en terbeschikkingstelling van Producten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst door Peet Zwink gehanteerde prijzen en tarieven.
Deze prijzen en tarieven zijn in euro’s (€), tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
Alle prijzen en tarieven zijn exclusief btw en bijkomende kosten, waaronder maar niet uitsluitend begrepen transport- en verzendkosten, kosten van verpakkingen, kosten van kwaliteitscontrole,
eventuele invoerrechten, (semi-)overheidswege opgelegde heffingen alsmede kwekersrechtelijke en eventuele andere vergoedingen.
Peet Zwink behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden, behoudens andersluidende afspraken, vanaf het moment waarop deze worden
ingevoerd.
Indien een prijs- en/of tariefverhoging plaatsvindt, zal Peet Zwink Wederpartij hiervan voor zover redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien Wederpartij zich met de door Peet Zwink
aangekondigde prijs- en/of tariefverhoging niet kan verenigen, is Wederpartij gerechtigde de met Peet Zwink bestaande Overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke aan Peet
Zwink te zenden buitengerechtelijke verklaring. Wanneer Peet Zwink deze schriftelijke verklaring niet binnen veertien dagen na ontvangst door Wederpartij van de prijs- en/of tariefverhoging heeft
ontvangen, althans vanaf het moment waarop Wederpartij redelijkerwijs kennis heeft kunnen nemen van de prijs- en/of tariefverhoging, wordt Wederpartij geacht met de prijs- en/of
tariefverhoging akkoord te zijn gegaan.
Peet Zwink is niet gehouden een aanbieding of Overeenkomst na te komen tegen een vermelde prijs die evident berust op een druk- of schrijffout.
Verpakkingen en emballage
Peet Zwink heeft het recht om eenmalig verpakkingen in rekening te brengen en welke verpakking, tenzij anders overeengekomen, niet wordt teruggenomen. Alsdan is Wederpartij verplicht
binnen dertig dagen na levering de verpakking of emballage in goede staat en onder de juiste hygiënische omstandigheden aan Peet Zwink te retourneren.
Alle verpakkingen blijven eigendom van Peet Zwink. Wederpartij mag de verpakking en emballage met de door Peet Zwink gebruikte beeldmerken niet in gebruik houden en/of door derden laten
gebruiken.
Indien karren, rolcontainers of meermalige pallets worden meegeleverd, dan dient Wederpartij deze binnen één week na levering te retourneren. Het is Wederpartij niet toegestaan deze voor
eigen gebruik aan te wenden of door derden te laten gebruiken.
Levering, transport en risico
De plaats en datum van levering wordt in de Overeenkomst geduid. Indien tussen Peet Zwink en Wederpartij geen afspraken zijn gemaakt over de plaats van levering, dan is Peet Zwink
gerechtigd de bestelling te verzenden op de wijze die haar het beste voorkomt.
Indien en voor zover een levertermijn in de Overeenkomst niet is opgenomen, bepaalt Peet Zwink de datum van levering. Opgegeven levertijden wordt nadrukkelijk niet beschouwd als fatale
termijn. Verzuim aan de zijde van Peet Zwink treedt eerst in door schriftelijke ingebrekestelling. Een redelijke termijn voor nakoming is minimaal de in de branche van Peet Zwink als redelijk
geldende termijn.
Onmogelijkheid tot levering dan wel overschrijding van de levertermijn, ongeacht de herkomst van de Producten, verplicht Peet Zwink geenszins tot betaling van enige schadevergoeding.
Overschrijding van de levertermijn geeft Wederpartij niet het recht de Overeenkomst te ontbinden of haar betalingsverplichting op te schorten of niet tijdig na te komen.
Bij levering van de Producten gaat het risico van de betreffende Producten, met alles wat daaraan is verbonden, op Wederpartij over.
Verzending geschiedt geheel voor risico en komt voor rekening van Wederpartij. Indien gebruik wordt gemaakt van een transportbedrijf, ook in het geval Peet Zwink dit het beste voorkomt, dan
gaat het risico alsmede alle aansprakelijkheid over op Wederpartij op het moment dat de Producten aan het transportbedrijf zijn overgedragen.
Indien de Wederpartij de Producten afneemt of wil afnemen na de overeengekomen leverdatum, dan is het risico van een eventueel door langere bewaring optredend kwaliteitsverlies geheel voor
Wederpartij. Ook eventuele aanvullende kosten door voortijdige of latere afname van de Producten komt voor rekening van Wederpartij.
Indien op verzoek van Wederpartij levering van de Producten wordt uitgesteld of bespoedigd, is Wederpartij gehouden Peet Zwink de daarmee samenhangende en daaruit voortvloeiende kosten
te vergoeden.
Peet Zwink is gerechtigd levering aan Wederpartij op te schorten, zolang Wederpartij niet aan alle (betalings-)verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst met Peet Zwink bestaande
rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop Wederpartij alsnog zijn verplichtingen jegens Peet Zwink volledig is nagekomen.
Geheel of gedeeltelijk bederf tijdens bewaring om welke reden ook, ontslaat Peet Zwink van haar verplichting tot levering en van haar verdere verplichtingen, tenzij zulks is te wijten aan grove
schuld of verwijtbaarheid zijdens Peet Zwink.
Peet Zwink is gerechtigd, maar nadrukkelijk niet verplicht, voor vervangende levering zorg te dragen. Deze vervangende levering geschiedt onder dezelfde condities als de oorspronkelijk
overeengekomen levering.
Indien levering van een besteld Product om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, heeft Peet Zwink het recht om een zoveel als mogelijk gelijkwaardig Product te leveren dan wel om de
bestelling te annuleren indien het bestelde Product niet leverbaar is of Wederpartij een ander Product niet accepteert.
Controle en reclame
Wederpartij dient na levering door Peet Zwink te controleren of het juiste Product is geleverd, of het Product voldoet aan de in de branche geldende kwaliteitseisen en of de hoeveel geleverde
Producten overeenstemt met de Overeenkomst.
Bij afwijking in hoeveelheid van maximaal 5% van het totaal, althans een tussen partijen andersluidend en schriftelijk overeengekomen percentage, is Peet Zwink geen vergoeding aan
Wederpartij verschuldigd. Bij een grotere afwijking is Peet Zwink nimmer een grotere vergoeding aan Wederpartij verschuldigd dan een prijsevenredige vergoeding van wat te weinig is geleverd.
Indien de levering geschiedt in de bedrijfsruimte van Peet Zwink, dient Wederpartij het geleverde Product onmiddellijk en ter plaatste te controleren conform het bepaalde in lid 1.
Indien de levering geschiedt bij een derde die het Product voor Wederpartij zal houden, is Wederpartij verplicht de controle conform het bepaalde in lid 1 uit te voeren of uit te laten voeren door
deze derde/houder. De termijnen als genoemd in dit artikel zijn van toepassing vanaf het moment van levering aan de derde/houder.
Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder (maar niet uitsluitend) die over aantasting, kwaliteit, aantal, maat of gewicht van het geleverde product dienen binnen 24 uur na
aflevering aan Peet Zwink te worden gemeld en dienen daarnaast tevens binnen 3 dagen na levering schriftelijk bij Peet Zwink te worden ingediend.
Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onmiddellijk en in ieder geval binnen 24 uur na constatering daarvan aan Peet Zwink te worden medegedeeld en dienen daarnaast
tevens binnen 3 dagen na constatering schriftelijk bij Peet Zwink te worden ingediend.
Te allen tijde dienen klachten bovendien steeds op een zodanig tijdstip aan Peet Zwink te worden medegedeeld opdat Peet Zwink het Product kan controleren. Indien naar de mening van
Wederpartij sprake is van enig gebrek in het door Peet Zwink geleverde Product, moet Wederpartij het geleverde Product bewaren en Peet Zwink (dan wel een door Peet Zwink aangewezen
derde) in de gelegenheid stellen het Product te bezichtigen en te onderzoeken.
Een klacht moet tenminste bevatten een uitvoerige en nauwkeurige omschrijving van het gebrek, een opgave van alle relevante feiten waaruit blijkt dat de klacht betrekking heeft op een door
Peet Zwink geleverd Product en opgave van de opslagplaats(en) van het Product waarop de klacht betrekking heeft.
Het uiten en indienen van klachten schort de betalingsverplichting voor Wederpartij niet op, ongeacht de eventuele gegrondheid van de klacht.
Facturering en betaling
Facturering geschiedt door Peet Zwink tegelijk met of zo spoedig als mogelijk na levering, tenzij schriftelijk en ondubbelzinnig anders met Wederpartij op voorhand is overeengekomen.
Peet Zwink heeft het recht op ieder moment (100%) vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling van Wederpartij te verlangen.
Betaling door Wederpartij van de door Peet Zwink verzonden facturen dient te geschieden in euro’s (€), binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Peet Zwink aangewezen bank- of
girorekening, tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig anders schriftelijk overeengekomen.
De betalingstermijn van veertien dagen, dan wel de betalingstermijn die partijen uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk zijn overeengekomen, is een fatale termijn. Bij niet-tijdige betaling is
Wederpartij dan ook zonder ingebrekestelling in verzuim. Wederpartij is alsdan rente verschuldigd van 1% per maand over het factuurbedrag.
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Door Wederpartij gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande en opeisbare
facturen.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peet Zwink is het Wederpartij niet toegestaan de betalingsverplichting jegens Peet Zwink op te schorten.
Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Peet Zwink is het Wederpartij niet toegestaan de betalingsverplichting jegens Peet Zwink te verrekenen met een vordering van Wederpartij op
Peet Zwink, uit welke hoofde dan ook.
Indien Wederpartij niet of niet tijdig betaalt, is Wederpartij aan Peet Zwink naast de contractuele of wettelijke rente, tevens de buitengerechtelijke kosten verschuldigd, die tenminste 15% van het
te vorderen bedrag bedragen, zulks met een minimum van € 500,00, onverminderd het recht van Peet Zwink om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder gerechtelijke kosten, aan Wederpartij
in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.
Ingeval van niet of niet-tijdige betaling door Wederpartij dan wel niet of niet-behoorlijke nakoming van enige op Wederpartij rustende verplichting, is Peet Zwink gerechtigd de Overeenkomst
buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveringen respectievelijk verrichtingen van werkzaamheden en/of diensten, onmiddellijk te staken, onverminderd het recht van Peet Zwink om
nakoming of vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst geleden schade van Wederpartij te vorderen.
Indien Wederpartij nalaat één of meerdere verplichtingen op correcte en tijdige wijze te vervullen c.q. na te komen, zullen de verplichtingen van Peet Zwink onmiddellijk en automatisch worden
opgeschort totdat Wederpartij alle verschuldigde en opeisbare bedragen (inclusief rente en (buiten)gerechtelijke) heeft betaald.
Ingeval van liquidatie, faillissement, (buitengerechtelijke) schuldsanering of surséance van betaling, zullen de betalingsverplichtingen van Wederpartij onmiddellijk opeisbaar worden en is Peet
Zwink bevoegd de verdere uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de Overeenkomst over te gaan, een en ander onverminderd het recht van Peet Zwink om
schadevergoeding te vorderen.
Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid buiten de directe invloedssfeer van Peet Zwink waardoor nakoming van de Overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd.
Tevens wordt onder overmacht verstaan overmacht van toeleveranciers van Peet Zwink, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Wederpartij aan Peet
Zwink zijn voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door Wederpartij aan Peet Zwink is voorgeschreven.
Ingeval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door Wederpartij besteld Product tijdelijk niet meer voorradig blijkt, is Peet Zwink gerechtigd de beoogde levertermijn te
verlengen met tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
Ingeval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan de omstandigheid waarop Peet Zwink geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering of terbeschikkingstelling
van het Product respectievelijk de verrichting van werkzaamheden of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat het bestelde Product is uitverkocht, is Peet Zwink gerechtigd
de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In het geval van overmacht kan Wederpartij geen vergoeding van door haar geleden schade van Peet Zwink vorderen, onverminderd het
bepaalde in artikel 6:78 BW.
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Annulering
Bij annulering van een bestelling door Wederpartij, om welke reden dan ook, blijft Wederpartij gehouden tot voldoening van alle (betalings-)
verplichtingen.
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Eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud en zekerstelling
Een door Peet Zwink geleverd Product blijft eigendom van Peet Zwink tot het moment van volledige betaling van alle openstaande vorderingen op Wederpartij uit hoofde van alle
Overeenkomsten tussen Peet Zwink en Wederpartij, daaronder begrepen (schade-)vergoedingen, rente en kosten.
Zolang de eigendom van het geleverde Product niet op Wederpartij is overgegaan, mag deze het Product niet verpanden of aan derden enig ander recht daarop verlenen, behoudens binnen de
normale uitoefening van zijn bedrijf. Wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van Peet Zwink mee te werken aan de vestiging van een pandrecht op vorderingen die Wederpartij uit hoofde van
doorlevering op zijn afnemers verkrijgt of zal verkrijgen.
Wederpartij is verplicht het Product dat onder eigendomsvoorbehoud is geleverd met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar afkomstig van Peet Zwink te bewaren. Tevens dient Wederpartij
het onder eigendomsvoorbehoud geleverde Product deugdelijk te verzekeren.
Peet Zwink is gerechtigd het Product die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd en nog bij Wederpartij aanwezig is, terug te nemen indien Wederpartij in gebreke is met de nakoming van zijn
betalingsverplichting of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Wederpartij zal Peet Zwink te allen tijde vrije toegang tot zijn terreinen en/of gebouwen verlenen ter inspectie
van het Product en/of ter uitvoering van de rechten van Peet Zwink.
Indien gerede twijfel bestaat bij de Peet Zwink over het vermogen van Wederpartij tot betaling, is Peet Zwink bevoegd om zijn prestatie uit te stellen totdat Wederpartij zekerheid tot betaling heeft
gesteld. Indien Wederpartij niet binnen veertien dagen na sommatie zekerheid tot betaling heeft gesteld, is Peet Zwink bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Wederpartij is alsdan
aansprakelijk voor de door Peet Zwink te maken kosten.
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Intellectuele en industriële eigendomsrechten
Alle kwekersrechten en andere rechten van intellectuele en industriële eigendom op het door Peet Zwink aan Wederpartij te leveren of anderszins ter beschikking te stellen Product, berusten
uitsluitend bij Peet Zwink, diens licentiegevers en/of diens leveranciers, ook indien het rechten op in opdracht van Wederpartij uitgevoerde werkzaamheden van Peet Zwink betreft.
Het is Wederpartij niet toegestaan aanduidingen omtrent rechten van intellectuele eigendom op de in door Peet Zwink geleverde of ter beschikking gestelde Producten, verpakkingen daarvan of
andere stukken en uitingen van Peet Zwink, te verwijderen of te wijzigen.
Het is Wederpartij – zonder expliciete voorafgaande schriftelijke toestemming van Peet Zwink – niet toegestaan materiaal van Peet Zwink waarop rechten van intellectuele en industriële
eigendom berusten, op enige wijze te verveelvoudigen, vermeerderen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen.
Wederpartij is gehouden alle voorzorgsmaatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat inbreuk wordt gemaakt op het intellectuele en industriële eigendomsrecht van Peet Zwink.
Bepalingen met betrekking tot plantmateriaal
Indien het door Peet Zwink geleverde Product plantmateriaal betreft, is Wederpartij slechts gerechtigd om het plantmateriaal aan te wenden voor bloemproductie op het bedrijf van Wederpartij.
Het is Wederpartij – tenzij uitdrukkelijk en ondubbelzinnig is overeengekomen – niet toegestaan de planten te vermeerderen, te verkopen en/of verhuren of op enige andere wijze te vervreemden.
Het is Wederpartij toegestaan het plantmateriaal uitsluitend voor eigen gebruik te splitsen.
Garanties
Peet Zwink waarborgt dat de Producten die op grond van de Overeenkomst geleverd worden, voldoen aan de eisen, gesteld in de van toepassing zijnde reglementen van Nederlandse
keuringsinstanties, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de Overeenkomst.
Peet Zwink staat niet in voor groei en bloei van de geleverde Producten.
Aan Wederpartij wordt steeds naar beste weten en kunnen, door of namens Peet Zwink, alle verlangde cultuurinformatie verstrekt voor zover gevraagd, echter zonder enige aansprakelijkheid van
Peet Zwink.
Aansprakelijkheid van Peet Zwink en vrijwaring
Peet Zwink aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, ongeacht de grond waarop een vordering wordt gebaseerd, tenzij in één van de in dit artikel genoemde gevallen.
In geen enkel geval is Peet Zwink aansprakelijk voor schade van Wederpartij veroorzaakt door of op andere wijze verband houdende met het Product, tenzij de schade het gevolg is van opzet of
bewuste roekeloosheid van Peet Zwink.
In het geval Peet Zwink aansprakelijk is voor schade geleden door Wederpartij, is Peet Zwink slechts aansprakelijk voor directe schade tot maximaal het bedrag van de factuur (exclusief btw) van
de betreffende levering dat bij Wederpartij in rekening is gebracht. Peet Zwink is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade, waaronder bijvoorbeeld maar niet
uitsluitend gevolgschade, gederfde omzet en/of gederfde winst.
Peet Zwink is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade in geval van overmacht.
Schadevergoeding bij een klacht of reclame kan alleen dan plaatsvinden, indien de klacht conform artikel 7 is ingediend, terecht blijkt te zijn er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van
Peet Zwink. Bovendien wordt de schadevergoeding (in omvang) beperkt tot het gedeelte van de geleverde waar de klacht/reclame betrekking op heeft.
Indien met inachtneming van dit artikel enige schadevergoeding is verschuldigd, geeft dit Wederpartij in geen geval het recht tot opschorting of verrekening van haar betalingsverplichting met
betrekking tot geleverd of ter beschikking gesteld Product.
Elke mogelijke vordering tot schadevergoeding vervalt, indien en zodra één jaar is verstreken sinds de levering van het betreffende Product zonder dat de vordering schriftelijk bij Peet Zwink is
ingediend.
Wederpartij vrijwaart Peet Zwink voor eventuele claims van derden ter zake het Product.
Wederpartij moet eventuele schade zo veel mogelijk beperken.
Recall
In het geval door Peet Zwink aan Wederpartij geleverde zaken worden teruggeroepen uit hoofde van een recall-actie of Peet Zwink zelf tot een recall-actie besluit, is Wederpartij verplicht daaraan
op eerste verzoek van Peet Zwink volledige medewerking te verlenen, onder andere maar niet uitsluitend door op eerste verzoek van Peet Zwink alle zaken die onderwerp zijn van de recall-actie
en die Wederpartij op voorraad heeft, tegen vergoeding van de aan haar in rekening gebrachte prijs aan Peet Zwink terug te verkopen en te leveren. Bij gebreke aan het verlenen van genoemde
medewerking op eerste verzoek, is Wederpartij direct in verzuim en komen de kosten in verband met de recall-actie en de schade als gevolg van het gebrek, onverkort voor rekening van
Wederpartij, ongeacht voor wiens risico de recall-actie komt.
Voor zover zaken die onderwerp zijn van een recall-actie door Wederpartij reeds zijn (door)verkocht en geleverd, verleent Wederpartij aan Peet Zwink volledige medewerking en geeft Wederpartij
aan Peet Zwink alle informatie die naar het oordeel van Peet Zwink nodig is om afnemers of eindgebruikers tijdig te kunnen informeren ten aanzien van een recall-actie.
Door Wederpartij in redelijkheid gemaakte kosten in verband met het verlenen van medewerking aan een recall-actie zullen door Peet Zwink worden vergoed, voor zover deze in overleg met Peet
Zwink worden gemaakt.
Op eventuele aansprakelijkheid zijdens Peet Zwink inzake een recall-actie, is de inhoud van deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing.

17.
17.1.

Conversiebepaling
Indien en voor zover in rechte komt vast te staan dat op enige bepaling van deze algemene voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, komt aan die bepaling, wat betreft de inhoud en
strekking daarvan, in elk geval een zoveel mogelijke overeenkomstige betekenis toe, dat daar wel een beroep op kan worden gedaan.

18.
18.1.

Deponering algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn op [datum] gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel waaronder Peet Zwink ressorteert onder dossiernummer [nummer]. Van toepassing is
steeds de laatste gedeponeerde versie c.q. de versie die gold ten tijde van het tot stand komen van de Overeenkomst.

19.
19.1.
19.2.

Toepasselijk recht en geschillen
Op elke door Peet Zwink met Wederpartij gesloten Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met een tussen Peet Zwink en Wederpartij gesloten Overeenkomst, zullen – behoudens dwingendrechtelijke competentiesregels – uitsluitend –
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Den Haag (Nederland).

