
 

 

 

Algemene Voorwaarden Rotomoulding Nederland B.V.  

gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Enschede onder nummer 000000, geldend met ingang van 1 januari 2019 

 

1. Definities 

Deze Algemene Voorwaarden hanteren de volgende definities: 

 

1.1 Klant: een ieder die met Rotomoulding een overeenkomst is aangegaan voor de levering door Rotomoulding van waren en/of diensten  

of daartoe een aanbieding/offerte heeft ontvangen. 

1.2 Rotomoulding: de besloten vennootschap Rotomoulding Nederland B.V. kantoorhoudend aan het adres Anders Celciusstraat 9 te (7442 PB)  

Nijverdal, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer, 73251178. 

1.3 Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden 

 

2. Algemeen 

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst waarop Rotomoulding, deze van toepassing heeft verklaard. 

2.2 Van deze Voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen door partijen. 

2.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Klant wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk, ongeldig of nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft het overige in deze  

Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Rotomoulding en de Klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de ongeldige,  

nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. 

2.5 Rotomoulding is bevoegd wijzigingen in deze Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. 

2.6 Rotomoulding zal de gewijzigde Voorwaarden tijdig aan de wederpartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens de  

wederpartij in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld. 

 

3. Aanbiedingen 

3.1 Alle aanbiedingen en/of offertes van Rotomoulding zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Rotomoulding is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Klant door hem schriftelijk 

binnen 3 dagen na verzending wordt bevestigd.  

3.2 De in een aanbieding of offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege. 

3.3 Indien de aanvaarding door de Klant (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de aanbieding of de offerte van Rotomoulding opgenomen aanbod, dan is Rotomoulding daaraan niet gebonden. 

3.4 Mondelinge aanbiedingen door Rotomoulding of haar ondergeschikten zijn niet bindend, tenzij deze door Rotomoulding schriftelijk zijn bevestigd door een bevoegde vertegenwoordiger. 

3.5 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.  

 

4. Overeenkomst  

4.1 Elke overeenkomst tussen Rotomoulding en de Klant is eerst bindend door de schriftelijke bevestiging door Rotomoulding.  

4.2 Overeenkomsten tot stand gekomen door ondergeschikte leden van het personeel van Rotomoulding, of uitingen daarvan, binden Rotomoulding niet. Als ondergeschikt personeel zijn in dit verband te beschouwen alle 

werknemers en medewerkers die geen procuratie hebben. 

4.3 Elke met Rotomoulding aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat haar van voldoende kredietwaardigheid van de Klant zal blijken, zulks uitsluitend te harer beoordeling. De Klant zal toestaan dat 

Rotomoulding zonodig informatie over de Klant opvraagt en/of de Klant verstrekt deze informatie desgevraagd. 

4.4 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Rotomoulding bij de aanbieding verstrekt, zijn voor haar niet bindend 

en worden te goeder trouw gegeven.  

4.5 Indien door Rotomoulding een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het 

monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld. 

4.6 Op de Klant rust de plicht ervoor zorg te dragen, dat drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. noch worden gekopieerd, noch aan derden ter hand worden gesteld of dat van de inhoud daarvan aan derden mededeling wordt 

gedaan. 

4.7 De Klant verplicht zich alle noodzakelijke maatregelen te nemen en informatie te verstrekken aan Rotomoulding die vereist zijn om de overeengekomen werkzaamheden door Rotomoulding zonder vertraging te kunnen 

uitvoeren of te leveren, bij gebreke waarvan voor de Klant voor rekening komen alle kosten en/of vertragingsschade die daaruit zijn ontstaan. 

4.8 Alle technische eisen die door de Klant aan de te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normale eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de Klant nadrukkelijk te worden gemeld. 

 

5. Intellectuele eigendomsrechten  

5.1 Op alle door Rotomoulding verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. behoudt zij zich alle intellectuele eigendomsrechten voor. Verveelvoudiging en openbaarmaking daarvan is slechts toegestaan met 

uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Rotomoulding. 

5.2 De in lid 1 bedoelde ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, modellen enz. blijven Rotomoulding onvervreemdbaar eigendom en dienen op haar eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. 

5.3 Voor elke in strijd met deze bepaling verrichte handeling is de Klant een gefixeerde boete verschuldigd van EUR 10.000,-- per overtreding en EUR 2.500,-- per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van 

Rotomoulding op volledige schadevergoeding. 

 

6. Prijzen en betaling 

6.1 De door Rotomoulding opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding en/of offerte prijsbepalende factoren met inbegrip van de loonsommen, berekend volgens de bij Rotomoulding geldende normale 

arbeidstijden. 

6.2 Indien na het sluiten van de overeenkomst de prijzen van lonen, sociale lasten, omzetbelasting e.d. verhogingen ondergaan, ook al vindt dit plaats als een gevolg van al bij de aanbieding en/offerte te voorziene 

omstandigheden, dan kunnen deze worden doorberekend aan Klant. 

6.3 Rotomoulding is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van minimaal 25% te verlangen van Klant. 

6.4 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na verzending van de factuur, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Klant zullen de verplichtingen 

van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn. 

6.5 Rotomoulding is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar is ontvangen, aan de Klant een handelsrente ad 2% per (gedeeltelijke) maand te berekenen, gerekend vanaf de 

dag na de uiterlijke betalingstermijn. 

6.6 Rotomoulding is verder gerechtigd, naast hoofdsom en rente van de Klant ook alle kosten te vorderen, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt, waaronder begrepen de kosten van 

advocaat, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.  

6.7 De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van EUR 75,--. Indien Rotomoulding aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk 

waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. Uit het enkele feit dat Rotomoulding zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.  

6.8 Indien Rotomoulding met de Klant een bepaalde prijs overeenkomt, is Rotomoulding niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs; Rotomoulding mag de bij aflevering geldende prijs volgens haar op dat moment geldende 

prijslijst in rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 8% bedraagt, heeft de Klant het recht de overeenkomst te ontbinden. 

6.9 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, 

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

6.10 De klant is niet bevoegd tot verrekening, of opschorting van zijn betalingsverplichtingen. 

6.11 Door de Klant gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Klant, 

dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 

 

7. Tekeningen  

7.1 Het is de Klant niet toegestaan gebruik te maken van de adviezen, ontwerpen en tekeningen van Rotomoulding, behoudens dan, wanneer met haar daarover uitdrukkelijke schriftelijke overeenstemming is bereikt, of het werk 

door Rotomoulding wordt uitgevoerd. Ontwerpen en tekeningen blijven Rotomoulding zijn eigendom. 

7.2 Als Rotomoulding opdrachten heeft aanvaard, die gebaseerd zijn op aan haar verstrekte tekeningen, berekeningen en aanwijzingen of andere gegevens, geschiedt deze aanvaarding steeds onder de voorwaarde dat de door 

Rotomoulding te verrichten werkzaamheden dienovereenkomstig kunnen worden uitgevoerd. 

7.3 De adviezen van Rotomoulding ten aanzien van het aanbrengen of treffen van voorzieningen in verband met door Rotomoulding te leveren producten of te verrichten diensten zijn vrijblijvend. Rotomoulding is niet 

verantwoordelijk voor technische of bouwkundige voorzieningen die op verzoek of in opdracht zijn of worden uitgevoerd aan of in verband de producten en/of diensten van Rotomoulding 

 

8. Wijziging van de opdracht 

8.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke order, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de Klant aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de 

Klant extra in rekening gebracht. 

8.2 Door Klant, na het verstrekken van de opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de Klant tijdig en schriftelijk aan Rotomoulding ter kennis zijn gebracht. Worden de wijzigingen mondeling of 

per telefoon opgegeven, dan is het risico voor de juiste tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van Klant. 

8.3 Verlangde wijzigingen kunnen tot gevolg hebben, dat de overeengekomen levertijd wordt overschreden. 

 

9. Leveringstermijnen 

9.1 Alle opgegeven reparatie-, installatiewerkzaamheden en leveringstermijnen zijn louter indicatieve termijnen waarbinnen de goederen en/of diensten worden (af)geleverd. Termijnen zijn derhalve geen fatale termijnen, tenzij 

uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van enige termijn, waaronder mede in geval van niet tijdige reparatie, installatie of levering dient de Klant Rotomoulding schriftelijk in gebreke te stellen. 

Indien de werkelijke levertermijn de aangegeven termijn overschrijdt, kan Rotomoulding op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele ontstane schade. De overschrijding van de leveringstermijn 

rechtvaardigt op geen enkele wijze annulering of ontbinding van de koopovereenkomst. 

9.2 De Klant is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Klant 

de afname weigert of nalaat, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de Klant. De Klant zal in dat geval alle aanvullende 

kosten en vergoeding in verband daarmee verschuldigd zijn, waaronder in ieder geval opslagkosten.  

 

10. Levering  

10.1 Levering geschiedt op de wijze als door Rotomoulding in de overeenkomst of offerte aangegeven. Wenst de Klant een zending anders te ontvangen, zoals o.a. door snel- of expressverzending, dan komen de extra kosten die 

hieraan zijn verbonden voor zijn rekening.  

10.2 De goederen worden geacht te zijn opgeleverd indien deze geheel bedrijfsklaar ter beschikking van de Klant zijn gesteld. 

10.3 Rotomoulding is gehouden de Klant mede te delen dat de goederen bedrijfsklaar te harer beschikking staan. 

10.4 Niet van invloed op het bedrijfsklaar zijn van de goederen is, indien buiten de schuld van Rotomoulding enig onderdeel, zonder welk de goederen toch behoorlijk kunnen functioneren, niet tegelijk met de overige 

gereedgekomen goederen is geleverd. 

10.5 Het is Rotomoulding toegestaan zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is Rotomoulding bevoegd elk gedeelte 

afzonderlijk te factureren. 

10.6 Rotomoulding is bevoegd zaken te leveren, die op de volgende punten afwijken in de koopovereenkomst omschreven zaken: kleur, vorm en constructie. Indien Rotomoulding  



 

 

van deze mogelijkheid gebruik maakt en een zaak levert die wezenlijk van de overeengekomen zaak afwijkt, is de Klant  

bevoegd de overeenkomst te ontbinden. 

10.7 De Klant heeft in ieder geval geen ontbindingsbevoegdheid indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de  

verpakking of bijbehorende documentatie welke vereist  

zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die 

 een verbetering zijn. 

 

11. Meer- en minderwerk  

11.1 Het werk omvat alleen datgene, dat tussen partijen schriftelijk is overeengekomen. Meer- en minderwerk voor of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden mondeling  

of schriftelijk opgedragen, zal door Rotomoulding worden doorberekend aan Klant. 

11.2 Door Rotomoulding te maken kosten welke hun oorzaak vinden buiten haar schuld kunnen aan de Klant in rekening worden gebracht. 

 

12. Aansprakelijkheid 

12.1 Rotomoulding is in ieder geval niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:  

a. Overmacht, zoals verder in deze Voorwaarden is omschreven; 

b. Daden of nalatigheden van de Klant, zijn ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; 

c. Nalatigheden van de Klant in het onderhoud van de geleverde zaken; 

d. Normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik; 

e. Verborgen gebreken als interne materiaalspanningen, verkleuring, veroudering en dergelijke; blootstelling aan extremen welke niet schriftelijk aan Rotomoulding 

 tijdens de ontwikkelfase schriftelijk zijn medegedeeld of enig andere van buitenaf komende oorzaak. 

12.2 Rotomoulding is slechts aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, dan wel tot maximaal de factuurwaarde, voor schade aan het werk, hulpstukken, materiaal en  

materieel, alsmede aan het werk en/of eigendommen van de Klant en/of derden, voorzover ontstaan door schuld van Rotomoulding of van hen, die door haar te werk zijn  

gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden. 

12.3 Elke aansprakelijkheid voor schade, zowel directe als indirecte, ontstaan ten gevolge van samenstelling of kwaliteit van de door Rotomoulding geleverde producten wordt  

uitdrukkelijk uitgesloten, voor zover deze althans niet het gevolg is van opzet of grove schuld aan zijde van Rotomoulding. Rotomoulding dient immer de gelegenheid te worden gegeven alsnog naar behoren te leveren, c.q. te 

presteren. Rotomoulding is tevens niet aansprakelijk voor gevolgschade van derden. 

12.4 Rotomoulding is niet gehouden bedrijfs- en/of gevolgschade van de Klant te vergoeden. 

12.5 Zodra materialen, onderdelen of gereedschappen, die voor uitvoering van de opdracht benodigd zijn, op het werk zijn aangevoerd draagt de Klant de aansprakelijkheid voor alle risico's en schaden, van welke aard ook, die 

kunnen ontstaan aan de materialen, installaties, onderdelen of gereedschappen, zoals ontvreemding, brand, waterschade of beschadiging, zulks onverminderd de bevoegdheid van de Klant aan te tonen dat deze het gevolg is 

van nalatigheden aan de zijde van Rotomoulding. 

12.6 Rotomoulding is niet aansprakelijk voor het niet goed functioneren van de goederen indien dit een gevolg is van fouten of gebreken in door de Klant afkomstige tekeningen, matrijzen, gegevens en orders, althans indien 

Rotomoulding alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van haar verwacht kan worden om een deugdelijke uitvoering te verkrijgen. 

12.7 Klant is gehouden Rotomoulding te vrijwaren en schadeloos te stellen terzake van aanspraken tot schadevergoeding welke derden ten laste van Rotomoulding mochten maken, indien de schade van derden is veroorzaakt 

door schending van octrooien en of onderdelen dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan Rotomoulding door of vanwege de Klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. 

 

13. Reclame 

13.1 Klant is verplicht terstond na de (op)levering van het werk c.q. de goederen deze grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Rotomoulding terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.  

13.2 Indien de Klant niet binnen 8 dagen na de dag van de aflevering c.q. oplevering Rotomoulding wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, dan wordt de Klant geacht met de staat waarin het 

gekochte is geleverd of opgeleverd, in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame en heeft verval van alle aanspraken tot gevolg. Het recht van reclame vervalt tevens, indien de geleverde goederen geheel, of gedeeltelijk 

zijn verwerkt.  

13.3 Rotomoulding zal adequaat in staat worden gesteld ingediende reclames te controleren, bij gebreke waarvan het recht op reclame vervalt. Bij overeenstemming over het recht van reclame zal een schriftelijke verklaring 

worden opgesteld die door beide partijen wordt ondertekend. 

13.4 Indien de reclame naar het oordeel van Rotomoulding juist is, zal naar keuze van Rotomoulding, zij hetzij een billijke schadevergoeding betalen tot ten hoogste de factuurwaarde van de geleverde goederen, hetzij de 

geleverde goederen vervangen na terugzending daarvan in de originele toestand. Schades tot 2% van de goederenwaarde kunnen niet worden gereclameerd. 

13.5 Ook indien de Klant tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming aan Rotomoulding geretourneerd.  

 

14. Garantie 

14.1 Voor verkochte en geleverde goederen met fabrieks- respectievelijk importeurs- of groothandelgarantie gelden slechts de door deze leveranciers gestelde garantiebepalingen. 

14.2 Indien door de Klant is bedongen dat bepaalde materialen of onderdelen geleverd zullen worden door met name genoemde fabrikanten/leveranciers zal Rotomoulding niet gehouden zijn tot een verder gaande 

verantwoordelijkheid of een langere garantietermijn dan de fabrikant/leverancier van deze onderdelen of materialen bereid is jegens haar te aanvaarden. 

14.3 Indien Rotomoulding BV ter voldoening aan zijn garantieverplichtingen onderdelen vervangt, worden de vervangen onderdelen haar eigendom. 

 

15. Risico  

15.1 Bij Rotomoulding in reparatie gegeven goederen zijn tegen brand verzekerd. Bij schade of verlies ten gevolge hiervan zal door Rotomoulding niet meer verschuldigd zijn dan het bedrag dat hij terzake van schade aan of verlies 

van de betrokken goederen van haar assuradeur zal ontvangen. 

15.2 Schaden alsmede meerwerk aan door de Klant beschikbaar gestelde productiemiddelen of goederen, ontstaan tijdens normaal gebruik of door normale slijtage, zijn voor rekening en risico van de Klant.   

 

16. Annuleren door de Klant 

16.1 Indien de Klant de opdracht annuleert en/of de goederen weigert af te nemen, is zij verplicht de door Rotomoulding reeds aangeschafte materialen en grondstoffen, al dan niet be- of verwerkt tegen de kostende prijs, inclusief 

lonen en sociale lasten, over te nemen. De Klant zal eveneens aan Rotomoulding als schadeloosstelling verschuldigd zijn het bedrag van een derde van de overeengekomen prijs. De Klant is voorts verplicht Rotomoulding te 

vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering van de opdracht en/of weigering van de goederen. 

16.2 Onverminderd het vermelde in lid 1 van dit artikel behoudt Rotomoulding zich alle rechten voor om volledige nakoming van de overeenkomst en/of volledige schadevergoeding te vorderen. 

 

17. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst 

17.1 De vorderingen van Rotomoulding op de Klant zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen:  

a. Indien na het sluiten van de overeenkomst aan Rotomoulding omstandigheden ter kennis komen die Rotomoulding goede grond geven te vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;  

b. indien Rotomoulding de Klant bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is. In de genoemde gevallen is 

Rotomoulding bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Rotomoulding 

schadevergoeding te vorderen. 

17.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal waarvan Rotomoulding zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de 

uitvoering van de overeenkomst onmogelijk dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Rotomoulding bevoegd de 

overeenkomst te ontbinden 

 

18. Overmacht  

18.1 Buitengewone omstandigheden, zoals o.a. stormschade en andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, politieke stakingen, oproer, 

oorlog of oorlogsgevaar zowel hier te lande als in het land van herkomst van de goederen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Rotomoulding of de Klant, niet of niet tijdige levering van 

goederen door leveranciers van Rotomoulding, ex- en import verboden, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen en ongevallen in het bedrijf of in de middelen van 

vervoer van Rotomoulding, dan wel in de middelen van vervoer van derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, die een wijziging in de feitelijke omstandigheden meebrengen, leveren voor 

Rotomoulding overmacht op, die haar ontheffen van haar verplichting tot levering c.q. uitvoering van werk, zonder dat de Klant enigerlei recht op schadevergoeding van welke aard of hoe ook genaamd kan doen gelden. 

18.2 Rotomoulding is in deze of dergelijke gevallen gerechtigd, dit geheel naar eigen beoordeling, om of de overeenkomst te annuleren of de uitvoering daarvan op te schorten, respectievelijk te wijzigen, totdat de buitengewone 

omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. 

 

19. Productiemiddelen, matrijzen en gereedschappen  

19.1 Door Rotomoulding in opdracht aangemaakte productiemiddelen, matrijzen en gereedschappen e.d. blijven, tenzij deze door de Klant zijn verstrekt, eigendom van Rotomoulding. Rotomoulding is niet verplicht deze af te staan, 

tenzij de Klant het eigendom schriftelijk volledig heeft toegeschreven gekregen door Rotomoulding; overdracht vindt plaats uitsluitend nadat alle openstaande vorderingen op de Klant voldaan zijn. 

 

20. Eigendomsvoorbehoud 

20.1 Alle door Rotomoulding in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Rotomoulding totdat de Klant al zijn verplichtingen uit alle overeenkomst(en) met Rotomoulding deugdelijk is nagekomen, 

waaronder mede begrepen: (i) de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaak/zaken zelf; en/of (ii) de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens verrichte of te verrichten diensten. Dit betekent aldus 

dat de geleverde zaken eigendom van Rotomoulding blijven totdat alle (voorgaande) openstaande facturen door de Klant zijn voldaan, de eventueel verschuldigd geworden rente en incassokosten daaronder begrepen. 

20.2 Door Rotomoulding afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is de Klant niet bevoegd de 

zaken te verpanden, bezwaren of hier enig ander recht op te vestigen. 

20.3 Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Rotomoulding gerechtigd (af)geleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij de Klant of 

derden die de zaak voor de Klant houden weg te halen of weg te doen halen. De Klant is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag. 

20.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is de Klant verplicht Rotomoulding zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte te stellen. 

20.5 Rotomoulding heeft het recht (af)geleverde goederen terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige de Klant zijn verplichtingen niet nakomt, indien hij liquideert, surséance van betaling aanvraagt of heeft 

verkregen, in staat van faillissement wordt verklaard of beslag op de goederen wordt gelegd. 

20.6 Alle daden van beschikking met betrekking tot de verkochte en geleverde goederen, zijn de Klant verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan. 

20.7 De Klant verplicht zich op eerste verzoek van Rotomoulding:  

a. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand-, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal en de polis van deze verzekering ter inzage te geven;  

b. alle aanspraken van de Klant op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verpanden aan Rotomoulding op de manier die wordt voorgeschreven in art. 3:239 BW;  

c. de vorderingen die de Klant verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder eigen-domsvoorbehoud door Rotomoulding geleverde zaken te verpanden aan Rotomoulding op de manier die wordt 

voorgeschreven in art. 3:239 BW;  

d. de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van Rotomoulding 

e. op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Rotomoulding ter bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de Klant niet 

onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf. 

 

21. Wanprestatie en ontbinding  

21.1 Indien de Klant op enigerlei wijze wanprestatie pleegt, zal hij daarvoor alleen reeds ingebreke zijn zonder dat enige ingebrekestelling vereist is. 

21.2 Onverminderd het bepaalde in het Burgerlijk Wetboek zal Rotomoulding ingeval van wanprestatie het recht hebben de gesloten overeenkomst op te schorten, deze geheel of ten dele zonder rechterlijke tussenkomst als 

ontbonden te verklaren,  

zulks te harer keuze. 



 

 

21.3 De in lid 2 van dit artikel vermelde rechten heeft Rotomoulding eveneens, indien de Klant in staat van faillissement mocht  

worden verklaard of zijn faillissement wordt aangevraagd, indien hij surséance van betaling heeft aangevraagd of heeft  

verkregen, zijn onroerende goederen in beslag zijn genomen, zijn bedrijf in liquidatie is getreden of door een derde c.q.  

derden is of wordt overgenomen, of indien zij het voornemen 

 heeft Nederland metterwoon te verlaten. In al deze gevallen zullen alle vorderingen, die Rotomoulding op de Klant heeft,  

terstond opeisbaar zijn. 

 

22. Uitbesteding werk aan derden 

22.1 Klant machtigt Rotomoulding om de opdracht door een door haar aan te wijzen derde, op een door haar gewenst tijdstip te laten uitvoeren. 

 

23. Toepasselijk recht 

23.1 Op alle door Rotomoulding gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

 

24. Geschilbeslechting 

24.1 De rechter in de vestigingsplaats van Rotomoulding is bij uitsluiting bevoegd van geschillen tussen partijen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.  

Niettemin heeft Rotomoulding het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 

 

 

 


