Algemene voorwaarden van toepassing op verkoop en levering van producten door E. Kroon Wilnis
B.V. of aan haar gelieerde vennootschappen
1.
1.1

Algemeen
Op alle aanbiedingen van en op alle opdrachten aan E. Kroon Wilnis B.V. (nader te noemen: “Kroon”)
in verband met verkoop en/of levering door E. Kroon Wilnis B.V. van allersoortige zaken (nader te
noemen: “zaken”) of diensten, en op alle terzake relevante overeenkomsten met Kroon, zijn deze
voorwaarden van toepassing.

1.2

De toepasselijkheid van voorwaarden van de contractspartij of opdrachtgever (hierna:
"opdrachtgever") van Kroon wordt hierdoor uitdrukkelijk verworpen.

1.3

Op bedingen die van onderhavige voorwaarden afwijken, kan door opdrachtgever slechts een
beroep worden gedaan indien en voor zover deze vooraf door Kroon schriftelijk zijn aanvaard.

1.4

De nietigverklaring of onverbindendverklaring dan wel de vernietiging van een of meerdere
bepalingen van deze voorwaarden en/of van de overeenkomst, doet niet af aan de geldigheid van de
overige bepalingen van deze voorwaarden en/of de overeenkomst. Bij voorkomend geval zal zowel
Kroon als de opdrachtgever meewerken aan wijziging van de nietige of onverbindende bepaling tot
een juridisch correcte bepaling die de intentie van partijen bij het vastleggen van de afspraak in de
bepaling zo volledig mogelijk weergeeft.

1.5

Opdrachtgever erkent hierdoor de toepasselijkheid van deze voorwaarden op alle huidige en
toekomstige met Kroon gesloten overeenkomsten waarbij Kroon als verkopende partij optreedt.

2.
2.1

Aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten
Alle door of namens Kroon gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.2

Acceptaties van aanbiedingen in de zin van art. 2.1 door de opdrachtgever zowel als diens
opdrachten gelden als onherroepelijk.

2.3

Kroon is slechts gebonden wanneer zij een opdracht schriftelijk heeft aanvaard dan wel met de
uitvoering daarvan kenbaar is aangevangen. Kroon is bovendien slechts gebonden voor zover zij de
overeenkomst schriftelijk heeft aanvaard. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar
personeel binden Kroon niet dan wanneer en voor zover deze schriftelijk door Kroon zijn bevestigd.

3.
3.1

Tekeningen, opgaven en benodigde documenten
Maat- en gewichtsopgaven en overige soortgelijke opgenomen gegevens zijn slechts verbindend voor
Kroon indien en voor zover dat uitdrukkelijk vooraf schriftelijk is overeengekomen.

3.2

Van Kroon afkomstige documenten en gegevens mogen, behoudens uitdrukkelijke, vooraf verleende
toestemming van Kroon, door de opdrachtgever niet aan derden worden overhandigd noch worden
meegedeeld.

4.
4.1

Prijs
Door Kroon opgegeven of met Kroon overeengekomen prijzen zijn netto en dientengevolge exclusief
BTW. De prijs geldt op basis van levering af fabriek (zijnde de plaats waar de betreffende zaken zich
bevinden op het moment van levering). De prijzen zijn voorts exclusief bijkomende kosten. Deze
kunnen onder meer bestaan uit emballagekosten, kosten voor laden en lossen, vervoerskosten,
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verzekerings- of installatiekosten of andere diensten die betrekking hebben op de opdracht. Omtrent
deze bijkomende kosten kunnen ook nadere afspraken worden gemaakt voor zover deze van te
voren schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
4.2

Het door Kroon bepaalde en daartoe in het bijbehorende weegdocument vermelde nettogewicht van
de levering bepaalt de berekening van de prijs waarbij de berekening geschiedt conform het hiervoor
in artikel 4.1 vermelde.

4.3

Indien Kroon de kosten voor bijvoorbeeld verpakking, emballage, vervoer, laden en lossen,
verzekering, installatie, montage dan wel kosten terzake andere diensten op zich heeft genomen
zonder dat daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk een prijs is overeengekomen, is Kroon gerechtigd de
opdrachtgever daarvoor de werkelijke kosten en/of de bij Kroon gebruikelijke tarieven in rekening te
brengen.

5.
5.1

Levertijd en levering
De levertijd vangt aan na totstandkoming van de overeenkomst, nadat Kroon beschikt over alle door
opdrachtgever te verstrekken voorwerpen, documenten en gegevens en nadat een eventueel
overeengekomen voorschot door Kroon is ontvangen dan wel een (formele) zekerheid voor betaling
ten behoeve van Kroon is gesteld.

5.2

Behoudens de uitzondering als vermeld in artikel 9.3 van deze voorwaarden, worden de door Kroon
te leveren zaken beschouwd als zijnde geleverd zodra opdrachtgever ervan op de hoogte is gesteld
dat de zaken kunnen worden afgehaald. Wanneer is overeengekomen dat Kroon het transport van
de zaken zal verzorgen, is de levering een feit zodra de zaken voor vervoer naar of ten behoeve van
de opdrachtgever het terrein van Kroon, dan wel het terrein van door Kroon ingeschakelde derden of
het terrein waar de zaken zich bevinden, hebben verlaten.

5.3

In geval van overschrijding van de overeengekomen levertijd heeft opdrachtgever geen recht op
enige vergoeding, waaronder aanvullende of vervangende schadevergoeding begrepen. Ook schort
overschrijding door Kroon van de overeengekomen levertijd geen enkele uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichting van de opdrachtgever op, noch biedt dat enige andere
rechtvaardigheidsgrond tot niet-nakoming van verplichtingen door opdrachtgever terzake.
Opdrachtgever is echter, onder voorwaarden, gerechtigd (een deel van) de overeenkomst door een
schriftelijke verklaring te (doen) ontbinden, indien en voor zover Kroon de te leveren zaken niet
binnen een met opdrachtgever schriftelijk overeengekomen redelijke termijn na voormelde
termijnoverschrijding, alsnog geleverd heeft. Zonder voornoemde schriftelijke afspraken omtrent
een nadere termijn is ontbinding uitgesloten.

5.4

Levertijden kunnen worden verlengd in verband met de omstandigheid dat de uitvoering van de
overeenkomst mogelijk vertraagd wordt als gevolg van overmacht. De verlenging van de levertijd is
dan gelijk aan de duur van de vertraging. De levertijd kan ook worden verlengd in verband met de
latere nakoming van een (uitvoerings)verplichting van opdrachtgever dan overeengekomen met
Kroon dan wel een door Kroon redelijkerwijs te verwachten termijn. De verlenging van de levertijd is
dan gelijk aan de vertraging in de (uitvoerings)verplichting van opdrachtgever.

5.5

Voor zover tussen Kroon en opdrachtgever een boetebeding is overeengekomen welke inhoudt dat
een bedrag te betalen is bij overschrijding van de afgesproken levertijd door Kroon, is deze alleen
dan verschuldigd indien de overschrijding te wijten is aan nalatigheid van Kroon en opdrachtgever
kan aantonen dat zij ten gevolge van de betreffende overschrijding schade heeft geleden. De
verschuldigde boete kan nooit meer bedragen dan wat opdrachtgever daadwerkelijk aantoonbaar
aan schade als gevolg van de betreffende vertraging heeft geleden.
Algemene verkoopvoorwaarden
Pagina 2 van 9

5.6

Kroon heeft het recht om de levering op te splitsen in verschillende gedeelten. Ten behoeve van de
toepassing van deze voorwaarden wordt in dat verband iedere deellevering op zich als zelfstandige
levering aangemerkt waardoor onderhavige voorwaarden voor elk van die (deel)leveringen
onverkort gelden.

6.
6.1

Risico- en eigendomsovergang
Opdrachtgever draagt het risico voor de door Kroon te leveren zaken vanaf het moment dat die
zaken als geleverd kunnen gelden als hiervoor weergegeven in artikel 5.2 en/of artikel 9.3.

6.2

Het inladen, de verzending of het vervoer, de lossing en de verzekering van de door Kroon te leveren
zaken, zomede het gebruik van voertuigen en/of hulpmiddelen van Kroon geschiedt voor risico van
opdrachtgever, ook indien Kroon voor de hiervoor genoemde situaties zelf zorgdraagt.

6.3

De industriële zowel als de intellectuele eigendomsrechten op of die in verband met de geleverde
zaken blijven bij Kroon als rechthebbende dan wel bij derden-rechthebbenden. Deze gaan in geen
geval en op geen enkele wijze over op opdrachtgever.

7.
7.1

Eigendomsvoorbehoud
Kroon behoudt de eigendom van de geleverde zaken tot aan het moment van algehele en
onvoorwaardelijke voldoening van al hetgeen Kroon in verband met de onderliggende overeenkomst
en/of eerdere dan wel latere overeenkomsten van dezelfde aard van opdrachtgever te vorderen
heeft. Daarin expliciet ook begrepen vergoeding van schade, kosten en rente die mogelijk op basis
van de overeenkomst(en) te vorderen zijn. Opdrachtgever komt rechtens in geen enkel geval een
retentierecht toe. Het desondanks uitoefenen van een vermeend retentierecht door opdrachtgever
zal door Kroon worden beschouwd als onrechtmatige daad en als zodanig schadeveroorzakend zijn
waarvoor vergoeding aan Kroon geïndiceerd is.

7.2

Verpanding van dan wel het bezwaren op enige andere wijze van de onder het
eigendomsvoorbehoud vallende goederen door opdrachtgever is niet toegestaan, op straffe van
directe beëindiging van de tussen partijen bestaande overeenkomst. Alle daaruit voortvloeiende
schade en aanspraken zijn voor rekening en risico van opdrachtgever. De vorderingen van Kroon op
opdrachtgever voortvloeiend uit de betreffende overeenkomst(en) worden in dit geval direct
opeisbaar.

7.3

Indien door derden beslag wordt gelegd op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan
wel indien derden daarop rechten willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Kroon
daarvan onmiddellijk schriftelijk (op voorhand per e-mail) op de hoogte te stellen.

7.4

Opdrachtgever mag binnen de normale uitvoering van diens bedrijf, over de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde zaken beschikken, met dien verstande dat de zaken niet mogen
worden verhuurd, met beperkte rechten mogen worden belast of als betaalmiddel mogen worden
gebruikt.

7.5

Opdrachtgever geeft door kennisname van deze algemene voorwaarden onvoorwaardelijk en
onherroepelijk toestemming aan Kroon, dan wel aan door Kroon aan te wijzen derden, om op ieder
moment ten behoeve van elke daarvoor in aanmerking komende situatie haar in onderhavig artikel
bedoelde en gespecificeerde eigendomsrechten uit te oefenen. Daaronder is in het bijzonder
begrepen de toestemming aan Kroon dan wel de door Kroon aangewezen derde(n), om al die
plaatsen te betreden waar de zaken van Kroon zich bevinden teneinde die terug in bezit te nemen.
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7.6

Teneinde het eigendomsvoorbehoud te verzekeren, zal opdrachtgever zorgdragen voor een zodanige
wijze van opslaan van de betreffende zaken, zodat voor eenieder duidelijk kenbaar is dat deze zaken
aan Kroon toebehoren. Deze wijze wordt gehandhaafd voor zolang als het eigendomsvoorbehoud
nog de op door Kroon geleverde zaken rust.

8.
8.1

Eigendomsvoorbehoud ten behoeve van goederen bestemd voor Duitsland
In afwijking van artikel 7 zal op alle zaken die door of namens opdrachtgever worden vervoerd met
bestemming Duitsland, eveneens een verlengd eigendomsvoorbehoud gelden. Dit houdt in dat op de
zaken die daadwerkelijk Duitsland zijn ingevoerd, (in afwijking van artikel 7) het in dit artikel nader
gespecificeerde verlengde eigendomsvoorbehoud van toepassing zal zijn. De goederenrechtelijke
gevolgen van dit verlengde eigendomsvoorbehoud zijn bepaald en worden beheerst door Duits
recht. Teneinde hierover geen misverstanden (in verband met de taalbarrière) te laten bestaan, is de
bepaling terzake in het Duits opgesteld.

8.2

Die gelieferte Ware (Vorbehaltsware) bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus
diesem Vertrag Eigentum von Kroon.

8.3

Der Auftraggeber verpflichtet sich, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, die
Vorbehaltsware pfleglich zu behandeln und sie auf eigene Kosten gegen Feuer-, Wasser- und
Diebstahlschäden ausreichend zum Neuwert zu versichern.

8.4

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware an Dritte zu verpfänden oder
sicherungshalber zu übereignen. Der Auftraggeber ist jedoch berechtigt, die Vorbehaltsware zu
verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu veräußern, solange er nicht mit seinen
Zahlungsverpflichtungen im Verzug ist. Die aus der Veräußerung gegenüber seinen
Geschäftspartnern entstehenden Forderungen tritt der Auftraggeber sicherungshalber an Kroon ab.
Kroon nimmt die Abtretung an.

8.5

Kroon ermächtigt widerruflich den Auftraggeber, die an Kroon abgetretenen Forderungen für dessen
Rechnung in eigenem Namen einzuziehen. Das Recht von Kroon, die Forderungen selbst einzuziehen,
wird dadurch nicht berührt. Kroon wird die Forderungen jedoch nicht selbst einziehen und die
Einzugsermächtigung nicht widerrufen, solange der Auftraggeber seine Zahlungspflichten
ordnungsgemäß erfüllt.

8.6

Verhält sich der Auftraggeber gegenüber Kroon vertragswidrig, insbesondere kommt er mit seinen
Zahlungsverpflichtungen in Verzug, kann Kroon vom Auftraggeber verlangen, dass dieser die
abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die
Abtretung mitteilt und Kroon alle Unterlagen aushändigt sowie alle Angaben macht, die Kroon zur
Geltendmachung der Forderungen benötigt.

8.7

Die Be- und Verarbeitung oder Umbildung der Vorbehaltsware durch den Auftraggeber erfolgt stets
namens und im Auftrag für Kroon. Wird die Vorbehaltsware mit anderen Sachen verarbeitet, die
nicht im Eigentum von Kroon stehen, erwirbt Kroon Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis
des Wertes der Vorbehaltsware zu den anderen verarbeiteten Sachen im Zeitpunkt der Verarbeitung.
Wird die Vorbehaltsware mit anderen Kroon nicht gehörenden Sachen untrennbar verbunden oder
vermischt, erwirbt Kroon Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der
Vorbehaltsware zu den anderen verbundenen oder vermischten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung
oder Vermischung. Sofern die Verbindung oder Vermischung in der Weise erfolgt, dass die Sache des
Auftraggebers als Hauptsache anzusehen ist, gilt als vereinbart, dass der Auftraggeber Kroon
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anteilsmäßig das Miteigentum überträgt. Kroon nimmt diese Übertragung an. Der Auftraggeber wird
das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum an der Sache für Kroon verwahren.
8.8

Wird die Vorbehaltsware gepfändet oder ist sie sonstigen Eingriffen Dritter ausgesetzt, ist der
Auftraggeber verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn übergegangen ist, den Dritten auf
die Eigentumsrechte von Kroon hinzuweisen und Kroon unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
damit Kroon seine Eigentumsrechte durchsetzen kann. Der Auftraggeber haftet für die in diesem
Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten gegenüber Kroon, sofern
der Dritte nicht in der Lage ist, diese Kosten Kroon zu erstatten.

8.9

Kroon verpflichtet sich, auf Verlangen des Auftraggebers, die ihm zustehenden Sicherheiten insoweit
freizugeben, als der realisierbare Wert den Wert der offenen Forderungen gegen den Auftraggeber
um 10 % übersteigt.

9.
9.1

Keuring bij afname
Opdrachtgever dient de af te nemen zaken direct, zonder enige vertraging, na ontvangst door
haarzelf dan wel door een door haar aangewezen derde te keuren dan wel te beproeven. In het geval
dat opdrachtgever niet tijdig of op het vooraf overeengekomen tijdstip meewerkt aan deze keuring
of beproeving, worden de voorwerpen geacht te zijn goedgekeurd. Indien opdrachtgever geen
gebruik maakt van haar recht te keuren dan wel te beproeven, dan zullen de zaken als ware zij
goedgekeurd worden afgenomen.

9.2

Opdrachtgever dient direct af te nemen op het moment dat de af te nemen zaken voor vervoer of
verzending gereed staan.

9.3

In het geval dat opdrachtgever niet tijdig of op het vooraf overeengekomen tijdstip meewerkt aan de
keuring, beproeving of afname, dan gelden de zaken in afwijking van het bepaalde bij artikel 5.2 als
geleverd op het tijdstip dat keuring, beproeving of afname door Kroon mocht worden verlangd of
verwacht, in zoverre wanneer dat moment op een eerder tijdstip geschiedt dan in artikel 5.2
omschreven.

9.4

In het geval van weigering van of vertraging in de hiervoor omschreven keuring, beproeving en
afname, verkrijgt Kroon jegens opdrachtgever een direct recht op vergoeding van schade en kosten
die het direct gevolg zijn daarvan. De schade zal door Kroon dan wel een door haar aangestelde
derde gespecificeerd worden aangegeven en bepaald, waarbij de eventuele kosten ten behoeve van
deze vaststelling eveneens voor rekening van opdrachtgever komen.

9.5

Kroon zal door opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de bij keuring of beproeving
gebleken tekortkomingen te herstellen dan wel te wijzigen alvorens deze zaken als afgekeurd kunnen
en mogen worden beschouwd.

9.6

Wanneer is overeengekomen dat Kroon de verzorging van het transport van de zaken op zich neemt,
is het aan opdrachtgever om de zaken te lossen vanaf het door Kroon gebruikte transportmiddel. Dit
lossen dient zo spoedig mogelijk te worden verricht, doch uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) uur nadat
het door Kroon ingeschakelde transportmiddel het overeengekomen terrein van opdrachtgever heeft
bereikt en zich daarop bevindt. Indien Kroon zich voor extra kosten geplaatst ziet als gevolg van het
niet als hiervoor omschreven tijdig lossen van de zaken, komen deze kosten voor rekening en risico
van opdrachtgever, met inbegrip van vergoeding van de mogelijke schade die Kroon door het niet
tijdig lossen heeft geleden.

Algemene verkoopvoorwaarden
Pagina 5 van 9

10. Overmacht
10.1 Wanneer de overeengekomen uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet
tijdelijk, is/wordt verhinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijze buiten haar wil
of macht vallen, heeft Kroon het recht zich op overmacht te beroepen. Daaronder zijn in elk geval
begrepen de navolgende – doch expliciet niet als limitatieve opsomming daarvan te beschouwen –
situaties als bedrijfsblokkades, stakingen, prik- of stiptheidsacties en uitsluitingen, uitgestelde
levering aan Kroon van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten dan wel enige andere
anders dan door aan Kroon toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.
10.2 In geval van overmacht in de zin van het hiervoor omschrevene aan de zijde van Kroon, worden haar
verplichtingen rechtens opgeschort. Indien de situatie waarop de overmacht betrekking heeft langer
voortduurt dan drie maanden, zijn zowel Kroon als opdrachtgever bevoegd de overeenkomst
(slechts) voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden. Dit dient te geschieden middels een
schriftelijke verklaring, onverminderd het over ontbinding bepaalde in het hierna volgende artikel 14.
11. Garantie
11.1 Behoudens de vaststelling dat het soort zaken zomede de hoeveelheid van de zaken die wordt
geleverd overeenstemt met het tussen partijen vastgelegde in de overeenkomst, biedt Kroon geen
enkele garantie terzake. Dit is ingegeven vanwege de omstandigheid dat de te leveren zaken
doorgaans niet door Kroon zelf (kunnen) worden bekeken en daarnaast doordat de te leveren zaken
over het algemeen schroot betreffen. Deze omstandigheden rechtvaardigen onderhavig
garantiebeding.
11.2 In geval van een tekortkoming betreffende het soort of de hoeveelheid zaken dient opdrachtgever
tijdig als hierna omschreven in artikel 11.3 te reclameren. Wanneer tijdig en correct door
opdrachtgever is gereclameerd zal Kroon de betreffende zaak kosteloos opnieuw leveren, dan wel
kosteloos (doen) herstellen, dan wel naar redelijkheid de betreffende factuurwaarde geheel of
gedeeltelijk crediteren, één en ander naar keuze van Kroon. Herstellen en/of herlevering van de
zaken als hier bedoeld zal Kroon uitsluitend uitvoeren binnen Nederland.
11.3 Opdrachtgever dient zich binnen 48 uur na ontvangst van de betreffende zaken op de garantie als
bedoeld in artikel 11.2 te beroepen en binnen deze termijn Kroon terzake te hebben geïnformeerd.
Dit impliceert dat ook binnen dit tijdsbestek door opdrachtgever dient te worden verifieerd of
aanleiding tot een beroep op de garantiebepaling aanwezig is. Bij gebreke van een tijdig beroep
vervalt elke aanspraak jegens Kroon onherroepelijk.
11.4 De garantiebepalingen met betrekking tot zaken of onderdelen daarvan die Kroon van derden
afneemt, overstijgen de garantieverplichtingen die mogelijk op Kroon jegens opdrachtgever rusten
nimmer qua omvang noch qua duur de garantieverplichtingen van die derden jegens Kroon.
Wanneer opdrachtgever zich op dergelijke garantiebepalingen beroept, zal Kroon terzake gekweten
zijn wanneer zij haar vordering op de betreffende derde middels cessie aan opdrachtgever
overdraagt.
12. Aansprakelijkheid in relatie tot garantiebepalingen
12.1 Aansprakelijkheid van Kroon voortvloeiend uit eventuele tekortkomingen in door haar geleverde
zaken is beperkt tot tekortkoming in nakoming op basis van de in het vorige artikel omschreven
garantiebepalingen.
12.2 Kroon zal nimmer gehouden zijn tot betaling aan opdrachtgever van vervangende of aanvullende
schadevergoeding. Slechts indien en voor zover de aantoonbaar geleden schade door opzet of grove
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schuld van Kroon, dan wel door een van haar eigen werknemers is toegebracht, kan een mogelijk
recht op schadevergoeding ontstaan. Behoudens opzet van Kroon zelf, is iedere aansprakelijkheid
van Kroon vanwege bedrijfs-, gevolg- dan wel indirecte schade echter steeds en onherroepelijk
uitgesloten.
12.3 In de gevallen waarin Kroon aansprakelijk kan worden gehouden en zij op die grond tot betaling van
schadevergoeding gehouden is, zal deze schade nooit hoger zijn dan de declaratiewaarde van de
geleverde za(a)k(en) waardoor of in verband waarmee de schade is veroorzaakt, dan wel, indien de
schade valt onder de dekking van een verzekering van Kroon, het bedrag dat daadwerkelijk terzake
door de verzekeraar wordt of zal worden uitgekeerd. Het is slechts aan Kroon om te beslissen op
basis van welke van de twee voormelde mogelijkheden zij de hoogte van de schade zal bepalen.
12.4 In de gevallen waarin Kroon een boete aan opdrachtgever is verschuldigd, zal de hoogte van het
bedrag uit hoofde van de eventuele verplichting tot het betalen van schadevergoeding, beperkt zijn
tot de hoogte van het bedrag van de boete, onverminderd het in het voorgaande artikel 5.5
bepaalde.
12.5 Iedere vordering jegens Kroon, behoudens die welke door Kroon schriftelijk is erkend, vervalt
onherroepelijk door het enkele verloop van 12 (zegge: twaalf) maanden na het ontstaan van de
vordering.
12.6 Uitsluitende of vaststellende voorwaarden, dan wel voorwaarden die de aansprakelijkheid beperken
die terzake de geleverde zaken door leveranciers of onderaannemers van Kroon jegens Kroon
kunnen worden tegengeworpen, zullen als zodanig door Kroon ook jegens opdrachtgever gelijkelijk
kunnen worden tegengeworpen.
12.7 Werknemers van Kroon dan wel door Kroon ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen of bedrijven kunnen zich jegens opdrachtgever beroepen op alle aan de
overeenkomst te ontlenen rechten, plichten en verweermiddelen als ware zij bij die overeenkomst
zelf partij.
12.8 Opdrachtgever zal Kroon, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde hulppersonen of bedrijven vrijwaren van iedere aanspraak van derden verband
houdend met de uitvoering door Kroon van de overeenkomst, voor zover die aanspraken meer of
anders zijn dan die welke opdrachtgever op basis van de overeenkomst toekomen jegens Kroon.
12.9 Opdrachtgever dient zich in verband met de te leveren zaken strikt te conformeren aan nationaal
en/of internationaal van overheidswege opgelegde beperkingen terzake uitvoer, invoer en gebruik
van de zaken. Opdrachtgever stelt Kroon volledig schadeloos ten aanzien van iedere schade die
jegens dan wel voor Kroon ontstaat door enige overtreding door opdrachtgever van deze
beperkingen.
13. Betaling
13.1 Betaling geschiedt binnen 14 dagen na levering als hiervoor omschreven in artikel 5. Kroon heeft
echter te allen tijde het recht om gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van opdrachtgever te
vorderen en/of anderszins een vorm van zekerheid voor betaling te verkrijgen.
13.2 Garantieaanspraken als hiervoor bedoeld in de artikelen 11 en 12 schorten betalingsverplichtingen
van opdrachtgever niet op.
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13.3 Indien opdrachtgever door haar verschuldigde betalingen niet in de zin van dit artikel voldoet, treedt
verzuim in zonder dat daaraan voorafgaande ingebrekestelling door of namens Kroon noodzakelijk is.
Zodra opdrachtgever in verzuim is, zijn alle overige vorderingen van Kroon, waaronder ook de
vorderingen niet (direct) verband houdend met het betreffende verzuim, op opdrachtgever
opeisbaar waardoor tevens ten aanzien van die vorderingen verzuim, zonder ingebrekestelling, direct
intreedt. Met ingang van de dag waarop opdrachtgever in verzuim is, is jegens Kroon de op dat
moment geldende wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW verschuldigd over het opeisbare bedrag
tot het moment waarop Kroon het betreffende bedrag geheel heeft ontvangen. Deze rente dient
tegelijk met de voldoening van het openstaande bedrag te worden voldaan.
13.4 Alle kosten, gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk, die door Kroon zijn gemaakt als gevolg van het
verzuim van opdrachtgever, komen voor rekening van opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten
belopen tenminste 15% van de vordering met een minimum van EUR 500,00 (zegge: vijfhonderd
euro) een en ander door Kroon op haar voorgestane wijze vast te stellen.

14. Ontbinding
14.1 Kroon heeft te allen tijde het recht om haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te
schorten of om de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door
een schriftelijke verklaring te ontbinden indien een van de in dit artikel genoemde situaties zich
voordoet. Eén en ander naar keuze van Kroon en steeds met behoud van enig haar toekomend recht
op vergoeding van terzake gemaakte kosten, geleden schade en een bedrag aan rente.
14.2 Kroon mag als hiervoor bedoeld ontbinden, indien opdrachtgever een of meer van haar
verplichtingen niet, niet tijdig dan wel niet behoorlijk nakomt. Verder is Kroon hiertoe eveneens
gerechtigd wanneer opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance
van betaling aanvraagt, overgaat tot liquidatie van diens onderneming, alsmede wanneer het
vermogen van opdrachtgever geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen.
14.3 Opdrachtgever is slechts tot ontbinding gerechtigd in de gevallen als omschreven in de artikelen 5.3
en 10.2 van deze voorwaarden. De ontbinding is overigens eerst dan mogelijk nadat alle op dat
moment aan Kroon (al dan niet opeisbaar) verschuldigde bedragen door opdrachtnemer zijn voldaan.
14.4 Bij beëindiging van de overeenkomst op grond van het gestelde in artikel 14.1 van deze
voorwaarden, voordat de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst volledig dan wel
gedeeltelijk zijn nagekomen, heeft Kroon onverkort recht op de volle omvang van de
overeengekomen prijs voor die zaken, waarop de mogelijk rechtstreeks uit de beëindiging
voortvloeiende besparingen in mindering worden gebracht. Bij beëindiging van de overeenkomst op
grond van het hiervoor gestelde in artikel. 14.3, houdt Kroon recht op betaling van een deel van de
overeengekomen prijs die naar verhouding evenredig is ten aanzien van de omvang van de reeds
verrichte werkzaamheden dan wel de geleverde zaken ten opzichte van de overeengekomen zaken
en de daarmee corresponderende werkzaamheden. Ook deze naar rato aangepaste prijs eventueel
verminderd met mogelijke, rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende, besparingen. De reeds
door of namens Kroon gemaakte kosten dan wel door of namens haar gedane investeringen
voorafgaand aan dan wel ten tijde van de beëindiging van de overeenkomst komen te allen tijde
onverkort volledig voor rekening van opdrachtgever. Indien partijen geen overeenstemming kunnen
bereiken omtrent de hoogte van de bedragen die opdrachtgever uit hoofde van dit artikel aan Kroon
verschuldigd is, wordt de situatie bij wege van bindend advies voorgelegd aan een deskundige, aan te
wijzen door de Voorzitter van het Nederlands Instituut voor Registeraccountants.
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15. Geschillen en toepasselijk recht
15.1 Geschillen die, op welke grond en om wat voor reden ook, tussen partijen bestaan of ontstaan,
worden uitsluitend berecht door de terzake bevoegde rechter te Midden-Nederland. Kroon houdt
zich daarnaast het recht voor aan een andere, overigens eveneens bevoegde rechter de voorkeur te
geven waarbij zij opdrachtgever daarvan schriftelijk in kennis zal stellen.
15.2 De tussen partijen gesloten overeenkomst is onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid
van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende
roerende zaken (zijnde het Weens koopverdrag) is nadrukkelijk uitgesloten, behoudens eventuele in
deze algemene voorwaarden nader omschreven bepalingen.
15.3 Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Midden-Nederland en
kunnen ook worden geraadpleegd op de website van Kroon: www.kroonwilnis.nl

Wilnis, 17 februari 2022
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