
Algemene LEVERINGSVOORWAARDEN [Outtrade BV] 

Algemene leveringsvoorwaarden van Outtrade BV. Gedeponeerd onder het nummer KVK 50095455 

op  30-11-2016  

 

Artikel 1  Definities 

 In deze algemene leveringsvoorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: 

1.1 Opdrachtgever: degene die een overeenkomst sluit met Outtrade BV voor levering 

van producten van Outtrade BV. 

1.2 Koper: elke afspraak en/of bestelling tussen Outtrade BV ten behoeve van de 

opdrachtgever, conform het bepaalde in de overeenkomst, bestelling of 

opdrachtbevestiging.  

1.3 Partijen : Verkoper en Koper gezamenlijk.  

1.4      Voorwaarden: de Algemene voorwaarden van Outtrade BV zoals in dit document 

opgenomen en op 30-11-2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 

1.5 Overeenkomst: ieder document ondertekend door beide partijen aangaande de 

verkoop en levering van producten. 

Artikel 2  Toepasselijkheid 

 2.1  Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan Outtrade BV tot de verkoop en 

  levering van producten en/of diensten en op elke overeenkomst met Outtrade BV in 

  verband met de verkoop en levering van producten en/of diensten zijn uitsluitend 

  deze voorwaarden van toepassing.  

 2.2 De toepasselijkheid van enige en iedereen voorwaarden van de koper wordt hierbij 

  uitdrukkelijk afgewezen.  

2.3 De opdrachtgever beoordeelt zelf of de producten van Outtrade BV geschikt zijn voor 

het doel waarvoor hij ze wilt gebruiken.  

2.4 OutTrade BV behoudt zich het recht voor om constructie en uitvoering van haar 

producten te wijzigen indien dit naar haar mening redelijkerwijs voor de kwaliteit 

niet nadelig is.  

2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen komen alle intellectuele- en industriële 

eigendomsrechten welke uit de uitvoering van de overeenkomst voortvloeien, toe 

aan Outtrade BV en is Outtrade BV gerechtigd deze rechten op haar naam te 

registreren. 

2.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Outtrade BV de 

auteursrechten en alle rechten van industriële eigendom op de door haar verstrekte 

ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, programmatuur enz. 

 

  



Artikel 3  Aanbiedingen en overeenkomsten 

3.1 Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

opdrachten en overeenkomsten met betrekking tot de levering van producten van 

Outtrade BV alsmede op alle overeenkomsten welke daaruit voortvloeien. 

 

3.2 Een overeenkomst tussen Outtrade BV en de opdrachtgever komt tot stand zodra 

Outtrade BV de opdracht schriftelijk aanvaart door het versturen van een 

opdrachtbevestiging. 

 

3.3 Elke van Outtrade BV uitgegane aanbieding en offerte is vrijblijvend.  

 

Artikel 4  Prijs en betaling 

4. 1 De door Outtrade BV opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige 

op de verkoop en levering vallende overheidslasten. 

4.2 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken eerst ter afdoening van alle 

verschuldigde rente en kosten en pas daarna van reeds opeisbare facturen.  

4.3 Ingeval van faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever heeft 

Outtrade BV het recht alle verschuldigde bedragen onmiddellijk op te eisen. 

4.4 Door overschrijding van de betalingstermijn van 8/14 of 30 dagen raakt de 

Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De 

Opdrachtgever is direct de actuele wettelijke handelsrente (art. 6:119a BW) 

verschuldigd. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als 

een volle maand. 

4.5 Ingeval van buitengerechtelijke of gerechtelijke invordering van de openstaande 

facturen is de opdrachtgever alle werkelijk daaraan verbonden kosten verschuldigd.  

Artikel 5  Levering 

5.1 Opgegeven levertermijnen zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijnen. 

Verkoper komt door het enkele overschrijden van een termijn niet in verzuim, en 

koper kan de overeenkomt daardoor niet geheel of gedeeltelijk ontbinden. 

5.2 De zaken worden geleverd af fabriek volgens de Incoterms geldend op de dag van 

aanbieding. Deelleveringen zijn toegestaan.  

5.3 Door Outtrade BV opgegeven levertermijnen vangen aan op het moment waarop 

Outtrade BV de overeengekomen orderbevestiging heeft verzonden. 

5.4 De Koper heeft een afnameverplichting. De Koper draagt zorg voor voldoende laad- 

en losmogelijkheden en voor een snelle lossing. Indien de Koper de Producten niet of 

niet tijdig afneemt, is zij zonder ingebrekestelling in verzuim. Alle kosten in verband 

met deze niet-aanvaarding komen voor rekening van de Koper. Indien Koper de 

Producten weigert in ontvangst te nemen, gelden zij tevens als afgeleverd. Verkoper 

heeft alsdan aanspraak op betaling van de overeengekomen prijs, alsmede de 



tijdsevenredige kosten van opslag, ter verzekering van de betaling waarvan Verkoper 

een retentierecht zal hebben op de aldus geleverde Producten. 

5.5 Indien de Koper weigert Producten in ontvangst te nemen op het tussen Partijen 

afgesproken moment, heeft Verkoper niettemin het recht terstond betaling te 

vorderen voor de aangeboden Producten. De Koper zal geen nieuwe aflevering 

kunnen verzoeken, alvorens door hem de koopsom, vermeerderd met eventuele 

(transport)kosten die zijn ontstaan ten gevolge van de weigering tot afname, zal zijn 

voldaan.   

Artikel 6  Eigendom 

6.1 De eigendom van de zaken gaat pas over op de opdrachtgever, zodra deze al zijn 

verplichtingen uit alle met Outtrade BV gesloten overeenkomsten volledig is 

nagekomen.  

6.2 De opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken in welke vorm dan ook te vervreemden, 

te bezwaren, te verpanden of anderszins in de macht van derden te brengen, zolang 

het eigendom niet op hem is overgegaan.  

6.3 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen 

vestigen of doen gelden dan is de opdrachtgever verplicht Outtrade BV zo snel als 

redelijkerwijs verwacht mag worden hiervan op de hoogte te stellen.  

6.4 De Opdrachtgever verplicht zich: 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te 

houden tegen alle vormen van schade en tegen diefstal en de polis van deze 

verzekering op eerste verzoek aan Outtrade BV ter inzage te geven; 

- op eerste verzoek aan Outtrade BV alle aanspraken van de Opdrachtgever op 

verzekeraars aan Outtrade BV te verpanden; 

- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van 

Outtrade BV. 

Artikel 7  Risico overgang en aanvaarding 

7.1 Het risico voor de zaken gaat over op de opdrachtgever conform de Incoterms van 

toepassing op het moment van aanbieding. Indien Outtrade BV werkzaamheden aan 

bestaande zaken van de opdrachtgever verricht, blijven deze te allen tijde voor het 

risico van de opdrachtgever. 

7.2 Producten gelden als door de opdrachtgever aanvaard op het moment dat de 

levering (conform de toepasselijke Incoterm) van de zaak is geschied [c.q. Outtrade 

BV de opdrachtgever heeft bericht dat de uitvoering van de dienst is voltooid].  

Artikel 8  Garantie 

8.1  Outtrade BV geeft geen andere garantie (expliciet of impliciet) dan specifiek in de 

overeenkomst of in deze algemene leveringsvoorwaarden beschreven. 

8.2 De garantieperiode voor door Outtrade BV nieuw geleverde Zaken bedraagt 2 jaar, te 

rekenen vanaf de aanvaarding (conform artikel 7.2). 



8.3 Gedurende de garantieperiode garandeert Outtrade BV voor wat betreft de zaken 

uitsluitend: a) de overeengekomen specificaties, b) de door Outtrade BV toegepaste 

materialen en c) de afwezigheid van defecten. Onder deze garantie vallende 

gebreken zal Outtrade BV behoudens eventuele importheffingen, kosteloos 

herstellen, naar keuze van Outtrade BV door reparatie of door vervanging van de 

gebrekkige zaken. Voor slijt- en verbruiksdelen wordt geen garantie gegeven. 

8.4  Gedurende de garantieperiode garandeert Outtrade BV] voor wat betreft de diensten 

uitsluitend dat deze vakkundig zijn geschied. Indien een dienst niet vakkundig is 

verricht, zal Outtrade BV deze kosteloos nogmaals verrichten].  

8.5  De garantiebepalingen gelden alleen indien: 

a) De betalingsverplichtingen door de opdrachtgever worden nagekomen; 

b) De bedienings- en onderhoudsinstructies en eventueel overige door Outtrade BV 

geleverde instructies worden opgevolgd; 

c) De opdrachtgever of een derde de geleverde producten niet zonder schriftelijke 

toestemming van Outtrade BV monteert en/of demonteert en/of repareert en/of in 

bedrijf stelt en/of wijzigt; 

d) Het gebrek geen normale slijtage betreft; 

e) Er geen sprake is van handelingen of nalatigheden van door of vanwege de 

opdrachtgever aan Outtrade BV ter beschikking gestelde personen.  

8.6 Indien Outtrade BV ter voldoening aan haar garantieverplichting zaken vervangt, 

worden de vervangen zaken op het moment van vervanging Outtrade BV ' eigendom 

en aan Outtrade BV ter beschikking gesteld. 

Artikel 9  Verzekering  

9.1  De Koper is verplicht alle Producten te verzekeren tegen de risico's van brand, 

diefstal, storm- en waterschade en andere gebruikelijke risico's en wel op zodanige 

wijze dat in de desbetreffende verzekeringspolis een beding is opgenomen dat de 

verzekering ook van toepassing is op zaken van derden.  

9.2 De Koper is verplicht een wettelijke aansprakelijkheids- alsmede een 

bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten die geldig is gedurende de 

Overeenkomst. 

9.3 De Koper legt op verzoek van Verkoper een kopie over van desbetreffende 

verzekeringspolissen.  

 

Artikel 10  Aansprakelijkheid voor schade en vrijwaring 

10.1 Outtrade BV is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door niet-leidinggevend 

personeel van Outtrade BV of door haar ingeschakelde derden, tenzij de schade het 

gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de leiding van Outtrade BV. 

 



10.2 Outtrade BV is niet aansprakelijk voor indirecte schade van de opdrachtgever of 

derden, en ongeacht of de schade bij de opdrachtgever of een derde is opgetreden. 

Voorbeelden van indirecte schade zijn: derving van winst, kosten in verband met 

stilstand of vertraging in het productieproces, gehele of gedeeltelijke beschadiging of 

verlies van zaken die met de door of vanwege Outtrade BV geleverde zaken worden 

geproduceerd, bewerkt en/of behandeld, waardevermindering, aantasting van 

goodwill en/of reputatie/ en/of merken. 

10.3  De aansprakelijkheidsbeperkingen opgenomen in deze algemene voorwaarden 

worden geacht mede te zijn bedongen ten behoeve van derden die bij de levering 

van het product door Outtrade BV zijn betrokken. 

10.4 De opdrachtgever vrijwaart Outtrade BV tegen iedere vordering van een derde 

jegens Outtrade BV tot vergoeding van schade, die deze derde lijdt of stelt te lijden 

(mede) als gevolg van gebruik of toepassing van door of vanwege Outtrade BV aan de 

opdrachtgever geleverde producten. De opdrachtgever is echter niet tot vrijwaring 

gehouden, indien en voor zover hij aantoont dat Outtrade BV voor de schade 

tegenover de opdrachtgever aansprakelijk zou zijn, indien de opdrachtgever zelf 

Outtrade BV tot vergoeding van de schade zou hebben aangesproken. 

 

Artikel 11  Overmacht 

11.1 In geval van overmacht aan de zijde van een van beide Partijen, zal de uitvoering van 

de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden opgeschort zolang de 

overmachtssituatie voortduurt, zonder dat een der Partijen aansprakelijk is voor 

enige vorm van compensatie aan de andere partij.  

11.2 In geval van overmacht zoals beschreven in deze Voorwaarden dat langer duurt dan 

dertig (30) dagen, zijn beide Partijen bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. 

11.3  Er is sprake van overmacht in geval van onder andere, doch niet beperkt tot, de 

volgende situaties: oorlog, oproer, machinedefect, het in gebreke blijven om welke 

redenen dan ook van één of meerdere leveranciers van Verkoper, stakingen, 

transportmoeilijkheden, brand, waterschade, overstroming, in- en 

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen en alle andere omstandigheden door 

welke oorzaak dan ook waardoor levering van Producten door Verkoper niet mogelijk 

is.   

Artikel 12  Ontbinding 

12.1  Onverminderd de Verkoper verder toekomende rechten, heeft Verkoper het recht de 

uitvoering van deze Overeenkomst op te schorten dan wel zonder enige rechterlijke 

tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met behoud van alle haar 

toekomende rechten op vergoeding van kosten en schade: 

 Indien Koper zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze Voorwaarden niet, niet 

tijdig of niet volledig nakomt, of indien vaststaat dat nakoming zonder tekortkoming 

niet mogelijk zal zijn; 



 Indien de Koper failliet wordt verklaard of haar faillissement of (voorlopige  surseance 

van betaling wordt opgelegd of toegekend, indien haar onderneming wordt opgeheven 

of beëindigd wordt of anderszins insolvabel blijkt; 

 Indien zich naar het inzicht van Verkoper ingrijpende wijzigingen voordoen in direct of 

indirecte eigendoms- of zeggenschapsverhoudingen bij de Koper. 

 

12.2  Verkoper is eveneens gerechtigd de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden indien door of namens Koper in verband met de totstandkoming of   

uitvoering van de Overeenkomst enig voordeel is of wordt aangeboden of verschaft 

aan een persoon die werkzaam is bij Verkoper. 

12.3  In geval van enige situatie zoals beschreven in dit artikel is Verkoper gerechtigd de 

onmiddellijke betaling van openstaande facturen te eisen, alsmede om in bewerking 

zijnde en afgewerkte Producten voor rekening en risico van Koper op te slaan dan 

wel aan derden te verkopen. 

Artikel 13  Reclamaties  

 13.1 Onder reclamaties worden verstaan alle klachten van de Koper ter zake van de 

hoedanigheid van een levering.  

 13.2 Eventuele klachten ter zake van verborgen gebreken dienen uiterlijk binnen 3 dagen 

gemeld te worden nadat deze zijn ontdekt dan wel redelijkerwijs hadden behoren te 

zijn ontdekt. 

 13.3 Iedere reclamatie moet een duidelijke beschrijving van de klacht bevatten. 

Reclamaties op andere wijze gedaan of aangeleverd aan Outtrade worden niet in 

behandeling genomen en gelden niet als een reclamaties als bedoelt in deze 

Voorwaarden. Geringe in de branche toelaatbare afwijkingen betreffende kwaliteit, 

kleur, gewicht, etc., kunnen geen grond voor reclamaties opleveren.  

 13.4 De Producten waarover wordt gereclameerd mogen niet door de Koper worden 

teruggestuurd zonder voorafgaande toestemming van Outtrade BV. Het verlenen van 

voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning dat de klacht 

gerechtvaardigd is. Na verkregen toestemming moeten de Producten in 

ongeschonden staat – tenzij deze beschadigd zijn ontvangen – in originele verpakking 

aan Verkoper worden teruggezonden op kosten en voor risico van Koper. Indien 

verzending in de originele verpakking niet mogelijk is, is Koper verplicht voor een 

zorgvuldige verpakking zorg te dragen. Koper is steeds verplicht tot verzekering van 

de te retourneren zaken en is aansprakelijk voor schade die door een eventuele 

nalatigheid op dit gebied ontstaat. 

 

 

 

 

 

 



Artikel 14  Slotbepalingen 

14.1 Opdrachtgever is niet gerechtigd om zonder schriftelijke toestemming van Outtrade 

BV zijn rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op enigerlei 

wijze aan derden over te dragen. 

14.2 Indien enig artikel uit deze algemene leveringsvoorwaarden nietig, vernietigbaar of 

anderszins onverbindend blijkt te zijn, zal dit worden vervangen door een artikel dat 

aard en strekking van het nietige, vernietigbare of anderszins onverbindende artikel 

zoveel mogelijk benadert.  

14.3 Artikelen uit deze leveringsvoorwaarden welke naar hun aard bestemd zijn de 

overeenkomst waarop zij betrekking hebben te overleven, zoals geheimhouding en 

rechtskeuze, zullen ook na afloop van deze overeenkomst geldig blijven.  

Artikel  15  Toepasselijk recht en geschillen  

15.1 Op alle door Outtrade BV gedane aanbiedingen en met Outtrade BV gesloten 

overeenkomsten, alsmede daarmede samenhangende overeenkomsten, en alle 

daaruit voortvloeiende geschillen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 

15.2 Alle geschillen tussen Partijen die voortvloeien uit dan wel anderszins verband 

houden met enige Overeenkomst en/of deze Voorwaarden zullen uitsluitend worden 

beslecht door de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Outtrade BV 

een andere rechtbank refereert.  

Deze Voorwaarden zijn op 30-11-2016 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 

50095455.  

 


