Remix Droge Mortel BV
handelsmerk

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van:
de besloten vennootschap Remix Droge Mortel BV, gevestigd te Borger, Hoofdstraat 41, 9531 AB, gemeente BorgerOdoorn, hierna aan te duiden als Remix.

Artikel 4. Levering/verzuim

Artikel 1. Algemeen.

4.1. De door Remix opgegeven leveringstermijnen geven de levertijd slechts bij benadering weer.

1.1. Alle offertes vinden plaats onder toepasselijk verklaring van onderstaande verkoop-, leverings-, en
betalingsvoorwaarden, zowel op de offerte en de acceptatie ervan als op iedere tot stand gekomen overeenkomst.

4.2. Indien de opgegeven termijn verstrijkt zonder dat is geleverd, zal het verzuim van Remix pas intreden, wanneer zij in
gebreke is gesteld bij een schriftelijke aanmaning waarbij haar een redelijke termijn voor de nakoming is gesteld, en
nakoming binnen deze termijn uitblijft als gevolg van omstandigheden die aan Remix kunnen worden toegerekend.

1.2. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde. Eventuele voorwaarden van de wederpartij worden uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
1.3. De wederpartij wordt geacht de toepasselijkheid van deze voorwaarden mede te aanvaarden met betrekking tot latere
overeenkomsten met Remix.
1.4. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts geldig voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk door Remix aanvaard en
gelden voor de overeenkomst waarop zij betrekking hebben.
Artikel 2. Offertes.
2.1. Ieder aanbod is geheel vrijblijvend. De overeenkomst geldt als gesloten conform het aanbod, tenzij Remix onverwijld
na aanvaarding laat weten dat zij het aanbod herroept.
2.2. Wijkt een tot aanvaarding strekkend antwoord op een aanbod slechts op ondergeschikte punten af, dan geldt dit
antwoord als aanvaarding en komt de overeenkomst overeenkomstig deze aanvaarding tot stand, tenzij Remix binnen
twee weken bezwaar maakt tegen de verschillen.
2.3. Ten opzichte van de wederpartij strekt het schriftelijk aanbod van Remix, dan wel indien een schriftelijk aanbod niet
gedaan is, een schriftelijke orderbevestiging van Remix tot volledig bewijs van de inhoud van de overeenkomst,
behoudens door de wederpartij te leveren tegenbewijs.
2.4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van Remix binden Remix niet dan nadat zij
schriftelijk worden bevestigd.
2.5. Alle door Remix uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en hebben een geldigheid van 6 weken na dagtekening.
Artikel 3. Prijzen.
3.1. Prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
3.2. Tenzij door partijen uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn in de prijzen niet begrepen de kosten van aflevering
en bezorging, waartoe onder meer behoren de noodzakelijke verpakkingskosten, transportkosten en eventuele
verzekeringspremies. Voor zover partijen voor de in de vorige zinsnede genoemde kosten geen vergoeding zijn
overeengekomen, is de wederpartij aan Remix terzake verschuldigd het bedrag van de werkelijk gemaakte kosten.
3.3. Overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op het prijsniveau van materialen, vervoerskosten, lonen,
assurantiepremies, fiscale lasten, invoerrechten en verdere prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de
totstandkoming van de overeenkomst.
Indien voor de aflevering enige verhoging van prijsbepalende factoren als in de aanhef van dit lid, optreedt, heeft Remix
het recht een evenredige verhoging van de prijs aan de wederpartij in rekening te brengen, ook al is de prijsverhoging
gevolg van een bij het sluiten der overeenkomst voorzien(bar)e omstandigheid.
3.4. Indien meer wordt afgeleverd dan partijen oorspronkelijk waren overeengekomen, zal Remix de prijs overeenkomstig
verhogen.

4.3. De omstandigheden vermeld onder 4.2. kunnen Remix slechts worden toegerekend, indien haar enige schuld treft.
4.4. De wederpartij heeft niet eerder een recht op schadevergoeding en/of ontbinding dan wanneer Remix in verzuim is.
4.5. Alle leveringen geschieden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, “af bedrijfsterrein Remix”.
4.6. De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden:
a.
indien de zaken door of namens de wederpartij worden afgehaald, door de feitelijk in ontvangstnamen van de
zaken;
b.
bij verzending door tussenkomst van een vervoerder, door feitelijke overhandiging van de zaken aan de vervoerder
c.q. bij belading van het voertuig;
c.
bij verzending d.m.v. een vervoermiddel van Remix, bij belading daarvan.
4.7. Eventuele retourzendingen moeten franco aan Remix geschieden.
Ongefrankeerde retourzendingen worden geweigerd. Retourzendingen reizen steeds voor risico van de wederpartij.
4.8. Voor leveringen op plaatsen, waar op de aan- en afvoerwegen of op de bouwplaats zelf gewichtsbeperking,
geluidsbeperking en/of laad- en lostijdbeperking e.d. van toepassing is van (semi-)overheidswege, behoudt Remix zich
het recht voor eventuele gemaakte meerkosten door te berekenen.
4.9. Voor leveringen op plaatsen, waarvoor van (semi-)overheidswege heffingen worden berekend, behoudt Remix zich
het recht voor deze door te berekenen tegen de kosten vermeerdert met een opslag voor algemene kosten van 6%.
Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.
5.1. Remix behoudt zich de eigendommen voor van alle aan de wederpartij geleverde zaken totdat de hierna vermelde
vorderingen van Remix zijn voldaan.
Remix behoudt zich eigendom voor ter zake van:
a.
vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor door Remix aan de wederpartij krachtens overeenkomst
geleverde of te leveren zaken;
b.
vorderingen betreffende de tegenprestatie(s) voor verrichte of te verrichten werkzaamheden door Remix ten
behoeve van de wederpartij;
c.
vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten.
5.2. Remix is gerechtigd bij niet-tijdige betaling de haar krachtens dit artikel in eigendom toebehorende zaken terug te
nemen, waar deze zich ook mogen bevinden. De wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan Remix alle door deze in
redelijkheid verlangde medewerking te verlenen.
5.3. De wederpartij is gehouden de onder eigendom geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid te gebruiken en/of te
bewaren.
5.4. De wederpartij is niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te vervreemden en/of te
bezwaren, behalve in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 6. Betaling/verzuim
6.1. Betaling van al hetgeen de wederpartij verschuldigd is geschiedt zonder aftrek of schuldvergelijking ten kantore van
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Remix of op een door haar aan te wijzen rekening.
6.2. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, Remix is te allen tijde gerechtigd vooruitbetaling te
verlangen, dan wel zekerheidsstelling voor de nakoming van de op de wederpartij rustende verplichtingen. Remix is
slechts gehouden de op haar rustende verplichtingen na te komen nadat de wederpartij de op haar rustende
verplichtingen tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling – indien zulks wordt verzocht – nagekomen zal zijn.

9.2. De wederpartij kan er geen beroep meer op doen dat hetgeen is afgeleverd niet aan de overeenkomst beantwoordt,
indien zij Remix daarvan niet binnen 8 werkdagen nadat zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken,
schriftelijk kennis heeft gegeven.

6.3. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de wederpartij zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Gedurende
het verzuim is de wederpartij de wettelijke rente verschuldigd. Een gedeelte van een maand wordt voor volle maand
berekend.

9.3. Beantwoordt het afgeleverde niet aan de overeenkomst en heeft de wederpartij Remix daarvan tijdig kennis gegeven,
dan zal Remix:
a.
(een redelijk deel van) de koopprijs restitueren, dan wel de koopprijs reduceren;
b.
het afgeleverde kosteloos herstellen;
c.
het afgeleverde vervangen en de vervangen zaken terugnemen.
Remix heeft de bevoegdheid om tussen de bovengenoemde mogelijkheden te kiezen.

6.4. De afnemer is verplicht indien er een dispuut is over het in rekening gebrachte, dat deel van de factuur ten allen tijde
te betalen waarover geen discussie is.

9.4. De wederpartij zal niet eerder een recht op schadevergoeding en/of ontbinding hebben dan wanneer Remix in
verzuim is.

6.5. De door Remix te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter afdwinging van de nakoming door de
wederpartij, komen voor rekening van laatstgenoemde.

9.5. Rechtsvorderingen en verweren gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet
aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door verloop van 1 jaar na de overeenkomstig lid 8.2. gedane kennisgeving.

6.6. Remix heeft het recht te bepalen aan welke verbintenis een betaling wordt toegerekend.

9.6. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op werkzaamheden of diensten die door Remix worden verricht, met
dien verstande dat voor geleverde zaken moet worden gelezen: verrichtte diensten c.q. verrichtte werkzaamheden.

Artikel 7. Verpakkingsmaterialen

9.7. De aansprakelijkheid voor schade uit welken hoofde ook is beperkt tot het bedrag dat door de
aansprakelijkheidsverzekeraar in een voorkomend geval wordt uitgekeerd.

7.1 Indien onze goederen worden afgeleverd op zogeheten Europallets of op pallets die deel uitmaken van een palletpool,
zullen wij deze pallets als emballage in rekening brengen, tenzij ons bij aflevering identieke, onbeschadigde pallets retour
worden gegeven.
7.2. Europallets worden gecrediteerd tegen het in rekening gebrachte bedrag indien en voor zover de betreffende pallets
binnen twaalf maanden na de aflevering- en/of factuurdatum in onbeschadigde staat, zulks ter onzer beoordeling, franco
terug zijn gezonden. Bij lichte beschadiging behouden wij ons het recht voor minder te crediteren dan het in rekening
gebrachte statiegeld. Bij omvangrijke beschadiging wordt geen bedrag gecrediteerd en staat het emballagemateriaal ter
beschikking van afnemer, hetgeen wij hem zullen melden.
7.3 Indien wij door onze afnemer of van overheidswege verplicht worden om bij aflevering van onze producten emballage
of door ons geleverde en gebruikte verpakkingsmaterialen mee terug te nemen dan komen de daarmee samenhangende
kosten, daaronder eventueel de kosten van vernietiging begrepen, voor rekening van afnemer.
Artikel 8. Garantie.
8.1. Remix garandeert dat de door haar geleverde zaken voldoen aan de ter zake geldende voorschriften en normen.
8.2. Indien de zaak niet voldoet aan de in 8.1. bedoelde voorschriften en normen, dan is Remix aansprakelijk, tenzij:
a.
het, gelet op de omstandigheden, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op
het tijdstip waarop Remix het product in het verkeer heeft gebracht, dan wel dat dit gebrek later is ontstaan;
b.
het gebrek een gevolg is van het feit het product in overeenstemming is met dwingende overheidsvoorschriften;
c.
het op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop Remix het product
in het verkeer bracht, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te ontdekken;
d.
het gebrek te wijten is aan de instructies, die door de fabrikant van het product zijn verstrekt.
8.3. Ingeval van aansprakelijkheid van Remix als bedoeld in 8.2. heeft de wederpartij recht op schadevergoeding als
bedoeld in artikel 10.
Artikel 9. Klachten over het geleverde/verzuim.
9.1. Onverminderd het artikel 8 bepaalde, wordt de wederpartij geacht bij aflevering van de zaken te onderzoeken of
hetgeen is afgeleverd aan de overeenkomst beantwoordt. Direct waarneembare gebreken behoort zij te ontdekken bij of
direct na de aflevering
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Artikel 10. Schadevergoeding.
10.1. Remix Droge Mortel kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor (gevolg-)schade als gevolg van het niet, niet juist of niet
tijdig leveren van de bestelde mortels en/of bestelde overige goederen en diensten.

Indien de wederpartij toch stelt schade te hebben geleden als gevolg van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van
Remix, dient de wederpartij zowel de tekortkoming als de toerekenbaarheid aan te tonen.
10.2. Een tekortkoming kan slechts aan Remix worden toegerekend, indien haar enige schuld treft.
10.3. De aansprakelijkheid van Remix uit welken hoofde ook, is beperkt tot de waarde van de af te leveren of afgeleverde
zaken, waarmee de schade verband houdt.
10.4. Indirecte schade zoals bedrijfsschade, verminderde opbrengst of aansprakelijkheid jegens derden, komt niet voor
vergoeding in aanmerking.
10.5. Verontreinigingen: Schades en/of tekortkomingen die voortvloeien uit verontreinigingen in de bindmiddelen, het
toeslagmateriaal, de hulpstoffen en overige (extra) stoffen of het gereageerde eindproduct daarvan, welke binnen de in de
geldende normen gestelde grenzen liggen, kunnen niet worden verhaald. (bijv.: roestschade, gipsuitbloei, etc.)
10.6. Maakt Remix bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik van hulpzaken die daartoe ongeschikt blijken te zijn,
dan wordt de tekortkoming die daardoor ontstaat niet toegerekend aan Remix, tenzij er sprake is van opzet en grove
schuld aan de zijde van Remix terzake van het gebruik van de ongeschikte zaken. Indien de hulpzaken zijn gebruikt in
opdracht van de wederpartij is de tekortkoming die ontstaat nimmer aan Remix toe te rekenen.
10.7. Indien de schade mede een gevolg is van gebeurtenissen waarvoor een ander dan Remix verantwoordelijk is, dan is
Remix niet aansprakelijk.
10.8. Kan Remix ter afwering van haar aansprakelijkheid voor een gedraging van een hulppersoon, aan de overeenkomst
een verweermiddel jegens de wederpartij ontlenen, dan kan ook de hulppersoon, indien hij op grond van deze gedraging
door de wederpartij wordt aangesproken, dit verweermiddel inroepen, als ware hij zelf bij de overeenkomst partij.
10.9. De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van de aansprakelijkheid gelden niet bij schade die is
veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevend personeel van Remix.
10.10. De in dit artikel voorkomende bepalingen tot beperking van de aansprakelijkheid gelden niet, voor zover zij in strijd
zouden kunnen zijn met dwingendrechtelijke bepaling.
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Artikel 11. Verzuim van de wederpartij.
11.1. De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment, waarop deze haar worden bezorgd en
wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan haar ter beschikking worden gesteld.
11.2. Indien de levering niet kan geschieden, doordat de wederpartij daartoe haar medewerking niet verleent of doordat
een ander beletsel van haar zijde opkomt, raakt de wederpartij in verzuim.

13.4. Maakt één der partijen van het ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht de kosten te vergoeden die
Remix reeds heeft gemaakt ter uitvoering van de overeenkomst, tenzij de onmogelijkheid om na te komen ontstaan is
door schuld van Remix.
Artikel 14. Opschorting en Retentierecht

11.3. Het verzuim treedt in bij ieder beletsel dat aan de zijde van de wederpartij opkomt, ongeacht of het beletsel haar kan
worden toegerekend.

14.1. Wij zijn bevoegd onze prestatie (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de
wederpartij niet aan één of meer van haar verplichtingen voldoet dan wel indien te onzer kennis gekomen
omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij haar verplichtingen niet zal nakomen, behoudens
afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen.

11.4. Indien partijen zijn overeengekomen dat Remix de af te leveren zaken zal installeren c.q. monteren, dient de
wederpartij hiertoe alle medewerking te verlenen. Onder het verlenen van medewerking is begrepen het treffen van
veiligheids-, en voorzorgsmaatregelen, indien deze noodzakelijk zijn alsmede het verkrijgen van de noodzakelijke
vergunningen en/of ontheffingen.

14.2. Te allen tijde hebben wij het recht van de wederpartij zekerheid, zoals een bankgarantie, te verlangen voor de
nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien de wederpartij niet voldoet aan ons verzoek tot het
stellen van zekerheid, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden of onze verplichtingen op te schorten
onverminderd het recht op schadevergoeding.

Artikel 12. Overmacht.
12.1. Onder overmacht wordt verstaan de omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet
aan Remix zijn toe te rekenen.
Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken)
mede zijn begrepen:
stakingen in andere bedrijven dan die van Remix;
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Remix;
een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen
prestatie benodigde zaken of diensten;
niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Remix afhankelijk is en
algemene vervoersproblemen.
12.2. Remix heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming
verhindert, intreedt nadat Remix haar verbintenis had moeten nakomen.
12.3. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Remix opgeschort. Indien de periode, waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Remix niet mogelijk is, langer duurt dan drie maanden, zijn beide
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
12.4. Indien Remix bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk
te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst. Dit
geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 13. Ontbinding.
13.1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn,
voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van
schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder-curatelestelling of liquidatie van de
onderneming van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de
overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden.
13.2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij is
aansprakelijk voor de door ons geleden schade, ondermeer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten.
13.3. Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de wederpartij een voordeel geniet en dat bij behoorlijke nakoming niet
zou hebben gehad, hebben wij het recht op vergoeding van onze schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.Bij
blijvende of tijdelijke onmogelijkheid van de wederpartij om na te komen, is Remix bevoegd de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te ontbinden.
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14.3. Wij kunnen het recht van retentie uitoefenen op alle producten van de wederpartij waarop de uitvoering van de
overeenkomst betrekking heeft en welke wij in het kader van de overeenkomst feitelijk onder ons hebben, indien de
wederpartij de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij
gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die wij regelmatig met de wederpartij hebben gedaan, geheel of
gedeeltelijk niet voldoet.
14.4. Wij zijn gerechtigd de kosten die wij hebben moeten maken ter zake van de zorg met betrekking tot de producten
die wij feitelijk onder ons hebben, te verhalen op de wederpartij.
14.5. Wij behouden ons het recht voor onze vordering op de producten als genoemd in sub14.3 met voorrang boven allen
tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen.
Artikel 15. Faillissement, surséance van betaling van de wederpartij etc.
15.1. In geval van faillissement, surséance van betaling, liquidatie of (gedeeltelijke) overdracht van de onderneming van
de wederpartij, is Remix bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring
reeds voordat de wederpartij in verzuim is geraakt.
15.2. Indien de wederpartij niet voldoet aan een verzoek van Remix tot vooruitbetaling of zekerheidsstelling, dan is Remix
gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke verklaring, reeds voordat de
wederpartij in verzuim is geraakt.
15.3. Maakt Remix van het in de voorgaande leden voormelde ontbindingsrecht gebruik, dan is de wederpartij verplicht
schade te vergoeden die Remix lijdt, doordat geen wederzijdse nakoming doch ontbinding van de overeenkomst
plaatsvindt.
Artikel 16. Octrooien.
16.1. Remix zal rechthebbende zijn in de zin van artikel 10 van de Rijksoctrooiwet, van bij de uitvoering van een opdracht
gedane vindingen of toegepaste werkwijzen.
16.2. Het is de wederpartij verboden om modellen, tekeningen, berekeningen en andere informatie die haar ter
beschikking is gesteld door Remix te verveelvoudigen, aan derden te tonen, bekend te maken of te gebruiken, ongeacht
of Remix voor de gegevens kosten in rekening heeft gebracht.
16.3. Wanneer de wederpartij zaken, tekeningen en modellen of andere gegevens ter beschikking stelt aan Remix ten
behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst, dan garandeert de wederpartij dat deze zaken of gegevens geen
inbreuk maken op aan derden toebehorende rechten van industriële en/of intellectuele eigendom. De wederpartij vrijwaart
Remix tegen mogelijke vorderingen van derden, gebaseerd op zulke rechten.
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Artikel 17. Hoeveelheid en hoedanigheid.
17.1. Een bij de aflevering van de zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de
hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven.
17.2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niet uitdrukkelijk is overeengekomen, kan de wederpartij slechts
aanspraak maken op een hoedanigheid in overeenstemming met hetgeen in de handel in de betrokken zaak normaal
gebruikelijk is. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster zou zijn,
dan geldt dat monster ter vaststelling van de doorsnedenhoedanigheid van de zaken.
17.3. Indien aan de aan de wederpartij te leveren zaken bijzondere technische eisen worden gesteld welke afwijken van
de normale eisen, dan dient de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst deze nadrukkelijk te melden.
17.4. Aan deze voorwaarden zijn gehecht:
a.
Specifieke leveringsvoorwaarden en richtlijnen voor plaatsing en gebruik van de 12- en 30 tons silo.
b.
Specifieke leveringsvoorwaarden en richtlijnen voor plaatsing en gebruik van de mini silo.
c.
Leveringscondities zakgoed en Big Bags.
Deze voorwaarden en richtlijnen vormen een onderdeel van dezen algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden en
moeten worden beschouwd als daarin te zijn opgenomen.
Artikel 18. Toepasselijk recht.
18.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlandse recht.
Artikel 19. Geschillen.
19.1. Geschillen zullen worden voorgelegd aan de absoluut bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement Assen.
19.2. In afwijking van 19.1 zullen partijen hun geschillen laten beslechten door de relatief bevoegde kantonrechter, indien
volgens de regels van het Nederlands burgerlijke procesrecht de kantonrechter absoluut bevoegd is om over een geschil
te beslissen.
Borger, januari 2021
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