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Artikel 1 – Algemeen 

Definities 

De volgende met een hoofdletter geschreven 
begrippen in deze Verkoopvoorwaarden hebben de 
volgende betekenis:  

Koper: de entiteit waaraan de 
Goederen door Verkoper  
worden geleverd. 

Verkoper:  Westland Holding B.V. en 
haar groepsmaatschappijen. 

Verkoopvoorwaarden: deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden van 
Westland Holding B.V.  

Overeenkomst: de tussen Verkoper en Koper 
te sluiten en/of gesloten 
koopovereenkomst voor de 
Goederen. 

Goederen: de krachtens de 
Overeenkomst aan de Koper 
te leveren Goederen. 

Prijzen: de prijs voor de Goederen 
zoals weergegeven op de 
aanbieding. 

1.1 DE TOEPASSELIJKHEID VAN DOOR KOPER 
GEHANTEERDE ALGEMENE VOORWAARDEN 
WORDT HIERBIJ UITDRUKKELIJK VAN DE 
HAND GEWEZEN. 

1.2 Deze Verkoopvoorwaarden zijn van toepassing 
op alle rechtsbetrekkingen waarbij Verkoper  
als verkoper van de Goederen optreedt. 

1.3 Bij strijdigheid tussen de bepalingen van deze 
Verkoopvoorwaarden en een Overeenkoms t 
waarop de Verkoopvoorwaarden van 
toepassing zijn, prevaleert het bepaalde in de 
Overeenkomst.  

1.4 Deze Verkoopvoorwaarden zijn opgesteld in 
het Nederlands. In het geval van verschil 
tussen de Nederlandse tekst van deze 
Verkoopvoorwaarden en een vertaling 
daarvan, prevaleert de Nederlandse versie. De 
Nederlandstalige versie zal ook prevaleren 
voor interpretatiedoeleinden. 

1.5 Onder “schriftelijk” wordt in deze 
Verkoopvoorwaarden tevens verstaan per fax, 
e-mail, Electronic Data Interchange, internet 
of ander elektronisch medium. 

Artikel 2 – Overeenkomst 
2.1 Alle aanbiedingen van Verkoper zijn 

vrijbli jvend. 

2.2 Aan Koper verschafte informatie in sheets , 
brochures, etc. geldt slechts bij wijze van 
aanduiding en zijn niet bindend voor Verkoper.  

2.3 Verkoper is niet verplicht navraag te doen bij 
Koper omtrent het beoogde gebruik van de 
Goederen of de omstandigheden waaronder 
deze Goederen zullen worden gebruikt. 

2.4 Alle onderhandelingen kunnen door Verkoper 
steeds zonder opgave van redenen en zonder  
verplichting tot schadevergoeding worden 
beëindigd. 

2.5 Een Overeenkomst komt tussen Verkoper en 
Koper slechts tot stand, indien Verkoper de 
(mondelinge of schriftelijke) order van Koper 
schriftelijk heeft aanvaard, dan wel indien 
Verkoper een begin van uitvoering van de 
order heeft gemaakt.  

2.6 Mondelinge aanbiedingen of afspraken zijn 
slechts bindend indien deze schriftelijk door 
Verkoper zijn bevestigd. 

2.7 Alle orders worden onder toepasselijkheid van 
deze Verkoopvoorwaarden geplaatst en 
worden geaccepteerd op basis van de op dat 
moment geldende minimale 
bestelhoeveelheden voor de desbetreffende 
Goederen. 

Artikel 3 – Verpakking 
3.1  Indien Verkoper aan Koper emballage en/of 

verpakkingsmaterialen verstrekt, bli jven deze 
zaken eigendom van Verkoper. 

3.2 Indien Verkoper aan Koper emballage en/of 
verpakkingsmaterialen verstrekt, is Verkoper  
gerechtigd daarvoor statiegeld in rekening te 
brengen. 

3.3 Koper zal dergelijke emballage en/of 
verpakkingsmaterialen onbeschadigd 
terugzenden naar een door de Verkoper aan te 
wijzen bestemming, binnen een door 
Verkoper te stellen redelijke termijn. Koper is 
ervoor verantwoordelijk dat alle terzake 
geldende wettelijke voorschriften inzake 
verpakking en vervoer worden nageleefd. Het 
is Koper niet toegestaan dergelijke emballage 
en/of verpakkingsmaterialen te veranderen of 
voor eigen gebruik te behouden.  
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3.4 Statiegeld dat Koper heeft betaald voor 
emballage en/of verpakkingsmaterialen zal 
niet worden terugbetaald indien niet is 
voldaan aan de verplichting om de Goederen 
onbeschadigd en/of binnen de daarvoor 
gestelde termijn terug te zenden. Indien geen 
statiegeld is betaald, zal Koper Verkoper op 
diens eerste verzoek schadeloosstellen voor 
beschadigde en/of niet binnen de daarvoor 
gestelde termijn teruggezonden emballage 
en/of verpakkingsmaterialen, ter hoogte van 
het factuurbedrag dan wel ter hoogte van de 
waarde van de emballage en/of 
verpakkingsmaterialen. 

3.5 Koper is aansprakelijk voor de schade die 
Verkoper l i jdt als gevolg van beschadigde 
en/of niet door Koper teruggezonden 
emballage en/of verpakkingsmaterialen. 

3.6 Gereedschap, afbeeldingen, snijplanken, etc., 
ontworpen- en/of aangeschaft ten behoeve 
van de vervaardiging en/of verpakking van de 
Goederen blijven eigendom van de Verkoper , 
ook als Koper hiervoor kosten in rekening zijn 
gebracht. 

3.7 De emballage en/of verpakkingsmaterialen 
zullen worden voorzien van de merken en 
bewoordingen die in het land van herkomst 
wettelijk zijn voorgeschreven. 

3.8 Alle kosten die ontstaan na de totstandkoming 
van een Overeenkomst en die verband houden 
met het voldoen aan de vereisten voor 
verpakking, etikettering, stempelen en 
palletiseren, komen voor rekening van Koper. 

Artikel 4 – Gewicht en afmeting 
4.1 De te leveren hoeveelheden worden bepaald 

aan de hand van de afmetingen en gewichten 
zoals weergegeven op het aanbod en/of de 
orderbevestiging van de Verkoper. 

4.2 Geringe afwijkingen van de overeengekomen 
hoeveelheden, gewichten, maten, 
afmetingen, tell ingen en/of samenstellingen 
worden door Koper aanvaard.  

4.3 Monsters van de Goederen worden slechts bij 
wijze van aanduiding aan de Koper verstrekt. 

Artikel 5 – Levering en risico 
5.1 Aflevering van de Goederen geschiedt Ex  

Works (Incoterms 2010), tenzij anders 
overeengekomen. 

5.2 De Koper is ervoor verantwoordelijk dat wordt 
voldaan aan alle wettelijke voorschriften met 
betrekking tot de invoer van de Goederen in 
het land van bestemming en voor de 
invoerrechten. 

5.3 Door de Verkoper opgegeven levertijden zijn 
geen fatale termijnen.  

5.4 De Verkoper heeft het recht in delen te leveren 
en om voor elke deellevering een aparte 
factuur te verzenden. Indien deellevering is 
overeengekomen of wanneer Verkoper het 
recht om in delen te leveren uitoefent en er 
ontstaat een vertraging in de levering van één 
of meer van deze delen, dan heeft Koper geen 
recht op schadevergoeding en is Koper 
evenmin gerechtigd de Overeenkomst te 
ontbinden.  

5.5 Tot het moment waarop de eigendom van de 
Goederen overgaat op Koper dient Koper:  

(a) de Goederen afgescheiden van de goederen 
van Koper en/of derden duidelijk zichtbaar als 
eigendom van Verkoper op te slaan; 

(b) zich te onthouden van vernietiging of 
verwijdering van merken op de Goederen of 
op de verpakkingen van de Goederen; 

(c) de Goederen in goede staat te houden en deze 
ten behoeve van Verkoper voor de totale Prijs 
te verzekeren tegen alle risico’s . Op verzoek 
dient Koper Verkoper inzage te verschaffen in 
de relevante verzekeringspolissen.  

5.6 Verkoper is gerechtigd om de levering van de 
Goederen uit te besteden aan haar 
groepsmaatschappijen. Deze 
Verkoopvoorwaarden zijn eveneens van 
toepassing op dergelijke leveringen. 

Artikel 6 – Garantie 
6.1 Verkoper garandeert uitsluitend dat de te 

leveren Goederen in overeenstemming zijn 
met de standaard normen die Verkoper  
hanteert en met enige uitdrukkelijke garantie 
die Verkoper schriftelijk heeft afgegeven. 

6.2 Koper draagt het risico voor de Goederen en is 
aansprakelijk voor het gebruik van de 
Goederen, ongeacht of deze afzonderlijk of 
tezamen met andere goederen zijn gebruikt. 

6.3 Verkoper garandeert nimmer de afwezigheid 
van gebreken die het gevolg zijn van naleving 
van wet- en/of regelgeving met betrekking tot 
de herkomst of de kwaliteit van materialen en 
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grondstoffen die worden gebruikt voor de 
Goederen. 

6.4 Koper kan geen beroep meer doen op deze 
garantie indien Koper (een deel van) de 
Goederen heeft bewerkt, heeft vermengd met 
de goederen van derden of met andere door 
Verkoper geleverde Goederen, of indien Koper 
de Goederen heeft geleverd aan derden.  

6.5 Enige andere garantie wordt hierbij 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

Artikel 7 – Klachten 
7.1 Koper is verplicht na aflevering te 

onderzoeken of de Goederen beantwoorden 
aan de Overeenkomst en vrij van gebreken 
zijn. Rechtsvorderingen of weren gebaseerd 
op de stell ing dat de geleverde Goederen niet 
aan de Overeenkomst beantwoorden of 
gebrekkig zijn, vervallen indien Koper nalaat 
Verkoper hiervan zo spoedig mogelijk 
schriftelijk en onder opgaaf van redenen op de 
hoogte te stellen, en in elk geval  binnen 7 
dagen na aflevering, althans onverwijld nadat 
de afwijking of het gebrek redelijkerwijs had 
kunnen worden geconstateerd. 

7.2 De Goederen blijven voor Verkoper  
beschikbaar in dezelfde staat als die waarin zij 
verkeren op het moment waarop Verkoper de 
in artikel 7.1 bedoelde schriftelijke 
kennisgeving ontvangt. Indien een klacht op 
basis van dit artikel 7 gegrond wordt geacht, is 
Verkoper slechts gehouden om te zijner keuze 
het ontbrekende deel of de ontbrekende 
hoeveelheid te leveren, de Goederen te 
vervangen of om de voor de betreffende 
Goederen betaalde Prijs terug te betalen. 
Koper dient de instructies met betrekking tot 
de opslag en/of teruggave van de te vervangen 
Goederen op te volgen.  

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 
8.1 Ongeacht de juridische grondslag waarop een 

vordering is gebaseerd, is de Verkoper slechts 
aansprakelijk voor de directe schade tot aan 
het factuurbedrag van de Goederen waardoor 
de schade werd veroorzaakt of, indien de 
schade wordt gedekt door een verzekering van 
de Verkoper, het bedrag dat door de 
verzekeringsmaatschappij in verband hiermee 
wordt uitgekeerd. 

8.2 De Verkoper is nimmer aansprakelijk voor 
gevolgschade en/of indirecte schade, 
daaronder begrepen doch niet beperkt tot: 

omzet- of winstderving, vertragingsschade, 
verlies van programmatuur en data, verlies 
van contracten of contractuele boetes , verlies 
van feitelijke of verwachte spaartegoeden, 
exploitatieverliezen of schade als gevolg van 
stagnatie, beëindiging of beschadiging van de 
bedrijfsactiviteiten/productie. 

8.3 Ongeacht de juridische grondslag waarop een 
vordering is gebaseerd, is Verkoper nimmer  
aansprakelijk voor schade die het directe 
gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid 
van haar bedrijfsleiding, haar onderschikte(n), 
niet-onderschikte(n), en andere derden die 
Verkoper heeft betrokken bij de uitvoering van 
de Overeenkomst. 

8.4 Verkoper bedingt alle wettelijke en 
contractuele rechten die zij ter afwering van 
haar eigen aansprakelijkheid kan inroepen 
mede ten behoeve van al degenen die zij bij de 
uitvoering van de Overeenkomst heeft 
betrokken. 

8.5 Koper vrijwaart Verkoper tegen alle 
aanspraken van derden, van welke aard en uit 
welken hoofde ook, inclusief de eventuel e 
redelijke kosten voor juridische bijstand, 
indien deze aanspraken en/of kosten 
voortkomen uit of verband houden met de 
onjuiste behandeling, verpakking en/of 
bewerking door de Koper van de Goederen.  
Deze verplichting om de Verkoper te vrijwaren 
geldt ook indien dergelijke aanspraken en/of 
kosten gebaseerd zijn op (i) de artikelen 162, 
185-193 van Boek 6 van het Burgerlijk 
Wetboek, of (i i) wetgeving die in een andere 
lidstaat van de Europese Unie is vastgesteld als 
gevolg van de implementatie van de Richtlijn 
van de Raad van 25 juli  1985 met betrekking 
tot de aansprakelijkheid voor producten met 
gebreken (85/374/EEG); of (i i i) vergelijkbare 
wetgeving van andere staten, indien deze 
wetgeving is gebaseerd op dezelfde 
beginselen als de beginselen die ten grondslag 
l iggen aan de hiervoor onder (i i) bedoelde 
Richtli jn. 

Artikel 9 – Overmacht 
9.1 Tenzij hierna anders bepaald, is geen van 

partijen aansprakelijk voor een tekortkoming  
of vertraging in de nakoming van deze 
Overeenkomst indien die tekortkoming het 
gevolg is van overmacht zoals hierna 
gedefinieerd. 
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9.2 In deze Verkoopvoorwaarden dient onder  
‘overmacht’ te worden verstaan: een 
gebeurtenis of situatie die redeli jkerwijs niet 
aan de getroffen partij kan worden 
toegerekend en waardoor de getroffen partij 
een reden heeft te stellen dat zi j haar 
verplichtingen onder de Overeenkomst, hetzij 
ti jdelijk, hetzij blijvend, geheel of gedeeltelijk, 
niet naar behoren kan nakomen, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, 
overheidsvoorschriften of -beschikkingen 
waardoor de verkoop van de te leveren 
Goederen belemmerd of beperkt wordt, 
schaarste onder de te leveren Goederen, een 
verbod op invoer en/of uitvoer, met inbegrip 
van, maar niet beperkt tot, niet-nakoming of te 
late nakoming door leveranciers van Verkoper 
of transportbedrijven, verstoring(en) van het 
productieproces van de Goederen, stakingen, 
uitsluitingen of arbeidsconflicten dan wel 
wanordelijkheden, burgerlijke 
ongeregeldheden, oorlogen, rellen, blokkades, 
opstanden, epidemieën, natuur- en/of 
nucleaire rampen, explosies, de 
onmogelijkheid vereiste toestemmingen en/of 
vergunningen te verkrijgen dan wel te 
behouden, (dreiging van) terroristische 
activiteiten. 

9.3 Zodra zich een gebeurtenis voordoet die 
overmacht oplevert, zal de getroffen partij alle 
maatregelen treffen die redelijkerwijze nodig 
zijn om haar verplichtingen onder de 
Overeenkomst zo spoedig mogelijk na te 
komen. De partijen onderzoeken indien nodig 
gezamenlijk de maatregelen die genomen 
moeten worden om de gevolgen van de 
overmacht te beperken. 

9.4 In het geval een partij een beroep wenst te 
doen op overmacht, stelt die partij de andere 
partij daarvan zo spoedig mogelijk mondeling 
op de hoogte, maar in geen geval later dan 72 
uur nadat de overmacht is geconstateerd.  

Artikel 10 – Eigendomsvoorbehoud 
10.1 Verkoper behoudt zich de eigendom van de 

door haar aan Koper geleverde en te leveren 
Goederen voor, totdat Koper volledig heeft 
voldaan aan alle (betalings)verplichtingen voor 
alle krachtens de Overeenkomst geleverde of 
te leveren Goederen en aan alle vorderingen 
wegens tekortkoming in de nakoming van 
zodanige verplichtingen.  

10.2 Koper is verplicht Verkoper direct op de 
hoogte te stellen ingeval:  

(a) derden rechten doen gelden op de in artikel 
10.1 bedoelde Goederen of zij kennis ervan 
heeft dat derden voornemens zijn rechten op 
de voornoemde Goederen te doen gelden;  

(b) de Koper surseance van betaling aanvraagt, of 
er een vereffenaar met betrekking tot de 
Koper wordt aangesteld, of de Koper 
afspraken met haar crediteuren maakt; 

(c) Koper aangifte tot fail l ietverklaring doet, of 
fail l iet wordt verklaard. 

10.3 In geval van niet-nakoming door Koper van 
haar betalingsverplichtingen, heeft Verkoper 
het recht om de geleverde Goederen die aan 
haar toebehoren, zonder nadere 
waarschuwing terug te (doen) halen. Koper 
machtigt Verkoper hierbij onherroepelijk om 
daartoe de terreinen en/of ruimtes te (doen) 
betreden waar de betreffende geleverde 
Goederen zich bevinden. Alle kosten van 
Verkoper in verband met het terughalen van 
de geleverde Goederen komen voor rekening 
van Koper.  

10.4 De goederenrechtelijke gevolgen van het 
eigendomsvoorbehoud op de Goederen 
worden beheerst door Nederlands recht, of, 
ter keuze van Verkoper, door het recht van het 
land van bestemming van de Goederen, mits: 
(i) het recht van dat land met betrekking tot 
het eigendomsvoorbehoud betere 
bescherming biedt aan Verkoper dan het 
Nederlandse recht en (i i) de Goederen 
daadwerkelijk zijn ingevoerd in dat land.  

10.5 Koper is, voordat volledige betaling heeft 
plaatsgevonden, niet gerechtigd de Goederen 
te verpanden noch om deze te bezwaren, bij 
gebreke waarvan alle vorderingen die 
Verkoper op Koper heeft terstond opeisbaar 
worden, onverminderd de overige rechten van 
Verkoper.  

10.6 Verkoper mag haar vorderingen op Koper uit 
hoofde van een Overeenkomst te allen tijde 
bezwaren of aan derden overdragen.    

Artikel 11 – Opschorting en beëindiging 
11.1 Verkoper is gerechtigd om haar verplichtingen 

onder een Overeenkomst zonder nadere 
aankondiging geheel of gedeeltelijk op te 
schorten, dan wel om een Overeenkoms t 
geheel of gedeeltelijk met onmiddelli jke 
ingang te beëindigen, onverminderd het recht 
van Verkoper op vergoeding van schade, 
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kosten en rente, zodra één van de volgende 
gebeurtenissen zich voordoet: 

(a) Koper schiet tekort in de nakoming van enige 
verplichting uit hoofde van een 
Overeenkomst, of er staat vast dat behoorlijke 
nakoming blijvend onmogelijk is; 

(b) er bestaat gegronde vrees dat Koper haar 
verplichtingen niet ti jdig of niet-behoorlijk zal 
nakomen;  

(c) Koper doet aangifte tot fail lietverklaring, 
wordt fail l iet verklaard of vraagt surseance van 
betaling aan, er wordt een vereffenaar met 
betrekking tot Koper aangesteld of er vindt 
een soortgelijke gebeurtenis plaats met 
betrekking tot Koper of een aanmerkelijk deel  
van haar vermogen; 

(d) een crediteur legt op (een deel van) de activa 
van Koper executoriaal beslag of, in geval van 
conservatoir beslag, indien dat niet binnen 30 
dagen is opgeheven; 

(e) naar het oordeel van Verkoper: ondergaat het 
bestuur en/of management van Koper een 
wezenlijke wijziging en/of de zeggenschap 
over Koper wijzigt, of Koper raakt betrokken in 
een fusie of splitsing. 

11.2 Indien Koper de Overeenkomst beëindigt 
overeenkomstig artikel 11.1, worden alle 
vorderingen die Verkoper op Koper heeft 
terstond opeisbaar, onverminderd de overige 
rechten van Verkoper. 

Artikel 12 – Prijs 
12.1 Een door Verkoper opgegeven Prijs is 

indicatief en de toepasselijke Prijs  voor de 
Goederen zal de Prijs zijn voor de Goederen 
zoals vermeld op de prijslijst van Verkoper op 
de datum van levering. 

12.2 De Prijs is Euro’s en exclusief btw, belastingen 
en heffingen, transportkosten, kosten voor 
verzekering en in- en uitvoerrechten. 

12.3 Verkoper is gerechtigd om wijzigingen in 
kostprijsfactoren betreffende de 
Overeenkomst, zoals onder meer prijzen van 
(grond)stoffen, arbeidskosten, verzekeringen, 
vrachttarieven, valutakoersen, belastingen, 
heffingen of andere overheidsmaatregelen die 
zich voordoen, aan Koper door te berekenen.  
Verkoper geeft Koper schriftelijk kennis van de 
verhoging van de Prijs. Koper wordt geacht de 
verhoging van de Prijs te hebben aanvaard, 

tenzij Koper Verkoper binnen 14 dagen na 
ontvangst van de hiervoor bedoelde 
schriftelijke kennisgeving laat weten de 
Overeenkomst te willen beëindigen.  

Artikel 13 – Betaling 
13.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen,  

dienen de Goederen binnen 30 dagen na de 
factuurdatum te zijn betaald. Betaling door 
Koper dient te geschieden in de valuta zoals 
uitgedrukt op de factuur, zonder verrekening, 
korting of opschorting.  

13.2 In geval van overschrijding van de 
overeengekomen betalingstermijn is Koper, 
onverminderd de overige rechten van 
Verkoper en zonder dat een voorafgaande 
ingebrekestell ing is vereist, over het 
openstaande factuurbedrag tot aan het tijdstip 
van algehele voldoening de wettelijke 
handelsrente verschuldigd. Alle nog niet 
betaalde facturen worden terstond opeisbaar 
en alle gevolgen van niet-nakoming treden 
terstond in. 

13.3 Alle kosten in verband met betaling, 
verschaffing van zekerheid daaronder 
begrepen, kopen voor rekening van Koper. 

13.4 Alle buitengerechtelijke kosten, inclusief de 
kosten gemaakt voor het opstellen en 
verzenden van aanmaningen, het voeren van 
schikkingsonderhandelingen en andere 
handelingen ter voorbereiding van een 
mogelijke gerechtelijke procedure, alsmede 
alle gerechtelijke kosten die Verkoper 
redelijkerwijs moet maken als gevolg van de 
niet-nakoming van Koper, komen voor 
rekening van Koper. 

13.5 Betalingen van Koper strekken primair ter  
voldoening van de in artikel 13.4 bedoelde 
verschuldigde kosten, secundair tot 
voldoening van de verschuldigde rente zoals 
bedoeld in artikel 13.2 en worden daarna in 
mindering gebracht op dat deel van de 
hoofdsom dat Verkoper aanwijst, ongeacht 
andersluidende instructies van Koper. 

13.6 Indien betaling van de Prijs i n termijnen is 
overeengekomen, of indien Koper ermee heeft 
ingestemd om bepaalde hoeveelheden van de 
Goederen op bepaalde tijdstippen in 
ontvangst te nemen, en Koper schiet tekort in 
de betaling van een dergelijke termijn, dan wel 
Koper laat na instructies met betrekking tot de 
levering van dergelijke bepaalde 
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hoeveelheden van de Goederen te geven, dan 
wordt het totaalbedrag van de Prijs terstond 
opeisbaar. 

Artikel 14 – Zekerheidstelling 
14.1 Indien er naar Verkopers oordeel gegronde 

reden bestaat om te vrezen dat Koper haar 
verplichtingen jegens Verkoper niet behoorlijk 
of niet ti jdig zal nakomen, is Koper verplicht 
om, op eerste verzoek van Verkoper, terstond 
genoegzame en in de door Verkoper gewens te 
vorm, zekerheid te stellen voor de volledige 
nakoming van al haar verplichtingen. 

14.2 Indien Koper binnen 7 dagen na ontvangst van 
een in dit artikel bedoeld verzoek tot 
zekerheidstell ing geen gevolg daaraan geeft, 
treden alle gevolgen van niet-nakoming 
terstond in en heeft Verkoper het recht haar 
verplichtingen onder de Overeenkomst op te 
schorten, onverminderd de overige rechten 
van Verkoper. 

Artikel 15 – Intellectueel eigendom, 
geheimhouding 
15.1 De Koper mag de handelsnamen, logo’s, 

octrooien, auteursrechten, merken en/of 
enige andere intellectuele eigendomsrechten 
van Verkoper uitsluitend gebruiken om de 
Goederen te verkopen, in overeenstemmi ng 
met de instructies van Verkoper. 

15.2 Het is Koper verboden om van Verkoper  
verkregen vertrouwelijke informatie op welke 
wijze dan ook aan derden bekend te maken, 
behoudens voor zover vereist door het 
toepasselijke recht.  

15.3 Koper zal Verkoper vrijwaren voor alle 
aanspraken van derden in verband met 
beweerdelijke schade aan intellectuele 
eigendomsrechten, indien Koper de Goederen  
op enigerlei wijze heeft bewerkt, verpakt en/of 
gefinaliseerd. 

Artikel 16 – Product recall 
16.1 Koper zal de Verkoper direct informeren 

indien zij aanwijzingen heeft dat de kwaliteit 
van de Goederen in gevaar komt, dan wel dat 
de Goederen een risico meebrengen voor de 
veiligheid en gezondheid van consumenten. 
Koper dient daartoe direct contact op te 
nemen met Verkoper. Koper dient Verkoper  
tevens direct alle relevante documenten te 
verstrekken waaruit het in artikel 16.1 
bedoelde gevaar en/of  risico blijkt. 

16.2 Koper dient haar processen aantoonbaar zó in 
te richten dat Goederen die een risico 
meebrengen voor de veiligheid en gezondheid 
van consumenten eenvoudig kunnen worden 
getraceerd en teruggehaald.  

16.3 Alvorens enige actie te ondernemen, zullen 
partijen overleg voeren. Een beslissing om 
Goederen terug te halen of terug te roepen 
(een product recall) wordt door Verkoper  
genomen.  

16.4 Verkoper bepaalt de inhoud van eventuel e 
waarschuwingen, persberichten en/of andere 
media-uitingen in verband met een product 
recall. Eventuele vragen uit de pers en/of 
media in verband met een product recall  
worden door Verkoper beantwoord. Koper 
verwijst pers en/of media met vragen over de 
product recall  door naar Verkoper. 

16.5 Koper verleent alle medewerking aan een 
adequate en effectieve afhandeling van de 
procedure voor een product recall  van 
Verkoper.  

Artikel 17 – Overige bepalingen 
17.1 Koper is niet bevoegd zonder schriftelijke 

toestemming van Verkoper de uitvoering van 
de Overeenkomst of enig deel daarvan over te 
dragen aan derden, of vorderingen die Koper 
ingevolge de Overeenkomst op Verkoper  
heeft, te cederen of te verpanden. 

17.2 Een Overeenkomst creëert geen partnerschap 
tussen partijen of een gezamenlijk gevoerde 
onderneming van partijen. Koper is een 
onafhankelijke contractpartij en heeft niet het 
gezag om Verkoper te verbinden. 

17.3 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat 
Verkoper alle rechten onder deze 
Verkoopvoorwaarden, waaronder die ter  
afwering van haar aansprakelijkheid zoals 
bedoeld in artikel 8, mede heeft bedongen ten 
behoeve van de groepsmaatschappijen van 
Verkoper. 

17.4 Indien op enige bepaling uit de Overeenkoms t 
geen beroep kan worden gedaan of deze 
ongeldig of nietig is, bli jven de overige 
bepalingen, of het overige, onverminderd van 
kracht. Partijen komen overeen om de 
ongeldige of nietige bepaling te vervangen 
door een bepaling die wat betreft inhoud en 
strekking zoveel mogelijk overeenstemt met 
de ongeldige of nietige bepaling. 
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17.5 Deze Verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd 
bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam, 
zijn te zien op www.westland-kaas.nl  en 
worden op verzoek kosteloos toegezonden. 

Artikel 18 – Toepasselijk recht en bevoegde 
rechter 
18.1 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Verkoper  

en Koper is uitsluitend Nederlands recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens  
Koopverdrag wordt uitgesloten. 

18.2 Alle geschillen tussen de Verkoper en de Koper 
betreffende deze Verkoopvoorwaarden of 
enige daaruit voortvloeiende of daarmee 
samenhangende Overeenkomst of 
rechtsbetrekking zullen uitsluitend worden 
beslecht door de bevoegde rechter te 
Amsterdam. 

http://www.westland-kaas.nl/

