Algemene Voorwaarden
Verkoop- en Leveringsvoorwaarden
van DNL-Kunstoffen BV voor Bedrijven
2.5

Artikel 1 - Algemeen
1.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op
alle huidige en toekomstige aanbiedingen en alle door
DNL-Kunststoffen B.V. gesloten
overeenkomsten of verrichte handelingen.
1.2 De vernietiging of de nietigheid van enige bepaling van
deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige
bepalingen van deze voorwaarden
onverlet.
1.3 Ingeval van vernietiging of nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden, dient de bepaling welke
qua strekking het meest beantwoordt aan de nietige
bepaling als geldig te worden aangemerkt.
1.4 Eventuele afwijkingen van deze voorwaarden, door
DNL-Kunststoffen B.V. te eniger tijd toegepast of getolereerd ten voordele van de wederpartij, geven deze
laatste nimmer het recht zich later daarop te beroepen,
of de toepassing van een dergelijke afwijking, als voor
hem vaststaand, voor zich op
te eisen.

2.6

Artikel 3 - Prijzen
3.1 Alle prijzen zijn berekend op bestelling uiterlijk
6 weken na datum offerte, exclusief B.T.W. of
overeenkomstige belastingen op omzet.
3.2 Alle prijzen in de genoemde aanbiedingen,
als bedoeld in artikel 2.2, gelden alleen voor die
aanbiedingen en kunnen tot aan het moment dat de
overeenkomst is geaccepteerd, worden herzien.
3.3 Bovendien kunnen de prijzen na het sluiten van de
overeenkomst worden verhoogd op grond van externe
factoren, zoals daar zijn: verhoging van belastingen,
externe leveranciersprijzen,
valutakoersen, grondstoffen, vrachtkosten, lonen en/of
sociale lasten, invoerrechten, heffingen of ander lasten.
3.4 Kosten voor een doelmatige verpakking en
verzending kunnen apart in rekening worden gebracht.
Overigens is DNL-Kunststoffen B.V. vrij in de keuze
van deze verpakking en verzending.
3.5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen
verplichting tot levering van een gedeelte tegen een
overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. Zulks geldt ook bij een geringere afname
dan waarvoor de offerte is uitgebracht.
Artikel 4 - Levertijd
4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering
opgegeven en kan nimmer als fatale termijn worden
beschouwd. Een overschrijding van de levertijd geeft
de wederpartij in geen geval recht op schadevergoeding. Evenmin kan de wederpartij terzake aanspraak
maken op ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst
2.1 Alle aanbiedingen en alle overeenkomsten, gesloten
door DNL-Kunststoffen B.V., vinden plaats onder een
tweetal opschortende voorwaarden:
- de wederpartij dient kredietwaardig te zijn
- de overeenkomst is onder te brengen bij een
		 kredietverzekerings-maatschappij, factor		 maatschappij of een daarmee vergelijkbare
		onderneming.
2.2 Alle aanbiedingen -daaronder medebegrepen
prijsopgaven, brochures en prijslijsten - zijn
vrijblijvend en kunnen vormvrij worden herroepen zelfs
na aanvaarding van de aanbieding door de wederpartij.
Een order is voor DNL-Kunststoffen B.V. slechts bindend voor zover zij schriftelijk en zonder voorbehoud
door haar is aanvaard.
2.3 Een aanvaarding van de aanbieding als bedoeld
in artikel 2.1, welke afwijkt van de aanbieding,
geldt als een verwerping van de oorspronkelijke aanbieding en als een nieuwe aanbieding die
DNL-Kunststoffen B.V. niet bindt. Dit geldt ook indien
de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van
de aanbieding afwijkt.
2.4 Tot stand gekomen overeenkomsten kunnen door de
wederpartij, zonder schriftelijke toestemming van DNLKunststoffen B.V., niet worden
geannuleerd. Bij een geaccordeerde annulatie komen
alle reeds gemaakte onkosten voor
rekening van de wederpartij en voor zover
DNL-Kunststoffen B.V. zulks wenst, komen de voor
uitvoering van de order bestemde materialen en halffabrikaten voor rekening van de wederpartij tegen de
door DNL-Kunststoffen B.V. in haar
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calculatie opgenomen prijzen, dit alles geldt
onverminderd het recht van DNL-Kunststoffen B.V. op
vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de bewuste annulering voortvloeiende schade.
Elke nadere afspraak tussen DNL-Kunststoffen B.V.
en wederpartij al dan niet bij de uitvoering van de
overeenkomst gemaakt, wordt ten aanzien van DNLKunststoffen B.V. geacht te zijn tot stand gekomen na
schriftelijke bevestiging van
DNL-Kunststoffen B.V..
Kennelijke vergissing(en) in de aanbieding van DNLKunststoffen B.V. ontheffen deze van haar leveringsverplichting en/of schadevergoeding
daaruit voortvloeiende, ook na het totstandkomen van
de overeenkomst.

Artikel 5 - Uitvoering der werkzaamheden
5.1 De door DNL-Kunststoffen B.V. gesloten
overeenkomst zal naar beste kunnen worden
uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven
de wederpartij geen recht op ontbinding
en/of schadevergoeding.
5.2 Afwijkingen in kleur, niet groter dan kleurnuances, afwijkingen tot plus of min 10% van de in de
tekening(en), offerte('s) en/of orderbevestiging(en)
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5.3

5.4

5.5

genoemde maten, gewichten, te leveren aantallen etc.
zijn toegestaan.
DNL-Kunststoffen B.V. behoeft het te vervaardigen
produkt eerst in produktie te nemen wanneer de door
haar verstrekte uitvalmonsters door de
wederpartij zijn goedgekeurd en hij haar zulks schriftelijk heeft bericht.
Een door DNL-Kunststoffen B.V. gedane
offerte omvat uitsluitend daarin beschreven
werkzaamheden en verlening van diensten.
In geen geval kunnen van haar meerdere
werkzaamheden en/of diensten worden gevorderd, hoe
nauw die meerdere werkzaamheden en/of diensten
ook verband houden met die welke in de offerte staan
beschreven.
DNL-Kunststoffen B.V. behoudt zich het recht voor
meer werkzaamheden dan zijn overeengekomen uit te
voeren en aan de wederpartij in rekening te brengen,
indien deze werkzaamheden in het belang zijn van
de wederpartij en/of voor de goede uitvoering van de
opdracht. De wederpartij wordt zo spoedig mogelijk op
de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden.

7.2

Artikel 6 - Tekeningen, modellen etc.
6.1 De afmetingen op tekeningen worden slechts bij
benadering opgegeven. Tekeningen dienen slechts ter
verduidelijking en zijn voor zover niet het
tegendeel door ons is aangegeven, niet bindend.
6.2 Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters,
modellen enz. door ons vervaardigd en/of door onze
wederpartij aan ons verstrekt in het kader van de
opdracht of bestelling zijn/worden ons eigendom en
blijven dat ook nadat de overeenkomst geheel zal zijn
tenuitvoergebracht. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, behoudt DNL-Kunststoffen B.V. alle auteurs-,
eigendoms- en intellectuele
eigendomsrechten voor alle door haar
vervaardigde tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen enz.
6.3. DNL-Kunststoffen B.V. is niet verplicht tot schadeloosstelling voor enigerlei schade die door het afstaan
bij de wederpartij en/of derden ontstaat.
De wederpartij vrijwaart terzake DNL-Kunststoffen B.V.
voor alle aanspraken jegens derden.

7.3

Artikel 7 - Onderdelen
7.1 Eventueel door onze wederpartij of namens hem aan
ons ter beschikking te stellen onderdelen, die op, in
of aan het door ons te vervaardigen produkt moeten
worden aangebracht, moeten ons in de benodigde
hoeveelheid met een toeslag van 10% (indien daarvoor
geen ander percentage is overeengekomen) tijdig,
gratis en franco aan onze fabriek worden geleverd.
Wij erkennen geen enkele aansprakelijkheid voor de
aldus aan ons ter beschikking gekomen onderdelen of
andere
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goederen en voor de goede toepasbaarheid daarvan
en mogen er zonder enig onderzoek van uitgaan dat
deze onderdelen etc. zonder meer in, op of aan het
te vervaardigen opgedragen produkt toepasbaar zijn.
Opdat de produktie zo weinig mogelijk vertraging zal
ondervinden is in geval van beschadiging of verlies van
de in dit artikel bedoelde onderdelen de wederpartij
gehouden
ons op eerste aanvraag deze onderdelen wederom ter
beschikking te stellen.
Matrijzen, vormen, hulpgereedschap en dergelijke,
door ons vervaardigd, danwel geheel of ten dele naar
onze aanwijzingen vervaardigd, waarvoor onze wederpartij de overeengekomen kosten betaald heeft, gaan
op het ogenblik, dat deze goederen door ons voor de
vervaardiging van het produkt voor de wederpartij in
gebruik worden genomen, over in eigendom van de
wederpartij. Deze matrijzen, vormen, hulpgereedschappen etc. zullen evenwel door ons voor onze wederpartij
worden bewaard, indien zij door ons niet voor de
produktie worden gebruikt en behoeven niet eerder
aan hem - op zijn schriftelijk verzoek - te worden teruggegeven dan na verloop van twee jaren na aflevering
van de laatste, door de wederpartij bij ons gedane
bestellingen van produkten, met deze matrijzen etc.
vervaardigd.
Onze wederpartij kan echter teruggave van de matrijzen etc. binnen de gestelde twee jaren verlangen,
wanneer zich bijzondere, onvoorziene omstandigheden
voordoen.
Indien niet binnen drie jaren na aflevering van de
laatste bestelling onze wederpartij teruggave van de
matrijs, vorm of hulpgereedschap schriftelijk heeft
verzocht vervalt onze verplichting tot
teruggave en zijn wij gerechtigd de matrijs etc.
na verloop van een maand na schriftelijke
kennisgeving daaromtrent aan onze wederpartij te
vernietigen, zonder deswege tot betaling van enige
schadevergoeding aan die wederpartij gehouden
te kunnen worden.
Indien wij voor vervaarding van een matrijs,
vorm, hulpgereedschap e.d. moeten zorgdragen, zullen
wij met de vervaardiging eerst behoeven
te beginnen, nadat onze wederpartij ons daarvoor de overeengekomen tegemoetkoming in
vervaardigingskosten heeft betaald. Evenzo zullen wij
met wijzigingen, verbeteringen of reparaties aan matrijzen, vormen, hulpgereedschap e.d. eerst een aanvang
behoeven te maken, nadat de hiervoor verschuldigde
(zodanig geschatte) kosten door onze wederpartij aan
ons zijn voldaan. Is voor de overeengekomen werkzaamheden geen prijs uitdrukkelijk overeengekomen
dan betaalt de wederpartij ons op eerste verzoek een
redelijk bedrag voor de te maken kosten.
In gevallen, waarin onze wederpartij de matrijs, de
vorm, het hulpgereedschap e.d. levert, zullen wij deze
eerst terug behoeven te geven, nadat onze vordering
de wederpartij ter zake van verrichte werkzaamheden,
geleverde goederen, of uit
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7.5

7.6

Artikel 9 - Overmacht
9.1 Omstandigheden buiten de wil en/of toedoen van DNLKunststoffen B.V. welke van dien aard zijn dat naleving
van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet
meer in volle omvang gevergd kan worden, geeft DNLKunststoffen B.V. het recht de overeenkomst geheel of
ten dele te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te
schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
9.2 Als omstandigheden in het vorige lid van dit
artikel bedoeld, gelden onder andere: niet, niet
volledige en/of vertraagde levering door onze
toeleveranciers, oorlog en oorlogsgevaar, gehele
of gedeeltelijke mobilisatie, oproer, burgeroorlog,
in- en uitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse
en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van
de overeenkomst bezwaarlijk en/of kostbaarder maken
dan bij het afsluiten van de overeenkomst te voorzien
was, vorst, werkstakingen en/of bedrijfsbezettingen,
epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging
bij transport, brand, overstroming, storing in levering
van energie, defecten aan machines, gebrek aan
grondstoffen en/of arbeidskrachten, als zowel in het
bedrijf van DNL-Kunststoffen B.V. als bij derden van
wie hij de benodigde materialen of grondstoffen geheel
of gedeeltelijk moet betrekken.
9.3 In geval van overmacht hebben wij het recht de
opdracht zodanig te wijzigen dat de uitvoering
van het werk redelijkerwijs mogelijk wordt.
De meerdere of mindere kosten, uit wijziging
van de opdracht voortvloeiende, zullen worden
verrekend tussen partijen, terwijl de wederpartij
verplicht is ons een vergoeding te geven voor reeds
verrichte doch niet van nut gebleken werkzaamheden
en leveringen, zo daartoe aanleiding bestaat. De verrekening zal in dit geval plaatsvinden binnen 4 weken
na het ogenblik waarop vaststond, dat de opdracht niet
op de aanvankelijk overeengekomen wijze kon worden
uitgevoerd.

welken andere hoofde ook, aan ons is betaald.
Voor verlies of beschadiging van matrijzen,
vormen, hulpgereedschappen en dergelijke zijn
wij slechts aansprakelijk, indien verlies of
beschadiging het gevolg is van opzet, grove nalatigheid of zeer onoordeelkundige behandeling onzerzijds.
In die gevallen zullen wij hebben zorg te dragen voor
herstel daarvan of voor een nieuwe matrijs, vorm of
hulpgereedschap e.d. zulks te onzer keuze.
Tot enige verdergaande verplichting of tot betaling van
schadevergoeding zijn wij niet gehouden. De in ons
bezit zijnde matrijzen, vormen, hulpgereedschappen en
dergelijke zijn door ons niet verzekerd tegen schade,
door welke oorzaak ook.
Voor zover wij op de offerte of orderbevestiging hebben
aangegeven voor welk aantal slagen of produkten een
matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. normaal bruikbaar
zal zijn, zal de matrijs, de vorm, het hulpgereedschap
e.d. na dat aantal slagen
respectievelijk na de produktie van het aantal geacht
worden niet meer voor verdere produktie geschikt te
zijn. Heeft zulk een opgave bij de offerte of orderbevestiging niet plaats gevonden, dan zullen wij tevens
de kosten, verbonden aan
de reparatie respectievelijk aan het opnieuw
vervaardigen van de matrijs opgeven.
Bij de beoordeling van een economisch
verantwoorde produktie dient mede in overweging te
worden genomen de voortschrijding van de
technologie en de aanpassing van het bedrijf
daaraan, zowel qua volume als arbeidsintensiteit.
Zolang een matrijs, vorm, hulpgereedschap e.d. naar
de zojuist vermelde maatstaven nog voor produktie
geschikt is en zich bij ons in bewaring bevindt, zullen
bij regelmatige nabestellingen van de ermede te vervaardigen produkten de onderhoudskosten voor deze
matrijzen, vorm, het hulpgereedschap e.d. voor onze
rekening zijn gedurende een periode van twee jaren na
het
eerste gebruik. Matrijzen, vormen, hulpgereedschappen e.d., die naar voormelde maatstaven
niet meer voor produktie geschikt te achten
zijn, behoeven door ons niet meer te worden
uitgeleverd en mogen door ons vernietigd worden,
zonder dat wij deswege tot enige schadevergoeding jegens de wederpartij gehouden zijn.

Artikel 10 - Reclame en aansprakelijkheid
10.1 DNL-Kunststoffen B.V. is, behoudens het bepaalde
in de volgende leden, nimmer aansprakelijk voor
welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor de wederpartij uit een met
DNL-Kunststoffen B.V. gesloten overeenkomst mocht
voortvloeien.
De wederpartij vrijwaart DNL-Kunststoffen B.V. te dezer
zake tegen aanspraken van derden.
10.2 De aansprakelijkheid van DNL-Kunststoffen B.V.
is beperkt tot vervanging van het geleverde
gebrekkige goed of een onderdeel daarvan, danwel tot
teruggave van de overeengekomen prijs of evenredig
gedeelte daarvan, een en ander ter beoordeling van
DNL-Kunststoffen B.V.
10.3 Tevens zal de wederpartij DNL-Kunststoffen B.V.
vrijwaren tegen alle acties en vorderingen terzake van

Artikel 8 - Verzending en risico
8.1 Alle door DNL-Kunststoffen B.V. verzonden
goederen reizen voor rekening en risico van de
geadresseerde/wederpartij. Retourzendingen zijn voor
rekening en risico van de retourzender.
8.2 Het risico voor de goederen zal op de wederpartij overgaan op het moment dat de goederen de fabriek/het
magazijn van DNL-Kunststoffen B.V. hebben verlaten.

DNL Kunststoffen B.V.

93

www.dnl.nl

inbreuk op enige intellectueel of industrieel eigendomsrecht, toebehorend aan derden,
indien een dergelijke actie of vordering direct
of indirect het gevolg is van werk verricht in
overeenstemming met de vereisten of specificaties van
de wederpartij.
10.4 Alle reclames dienen, op straffe van verval van rechten, binnen 8 dagen na aflevering der
goederen, althans nadat het gebrek redelijkerwijs
geconstateerd had kunnen worden, per
aangetekende brief te geschieden.

11.6 De wederpartij is verplicht op het eerste verzoek van
DNL-Kunststoffen B.V. een bezitloos pandrecht ten
behoeve van deze laatste te vestigen op de door
DNL-Kunststoffen B.V. geleverde zaken, zodra DNLKunststoffen B.V. om welke reden dan ook daarvan de
eigendom verliest, zulks tot zekerheid voor de betaling
van alle bestaande en toekomstige vorderingen op de
wederpartij, die
terzake van incassokosten en rente daaronder begrepen. Bij gebreke daarvan zijn alle
vorderingen van DNL-Kunststoffen B.V. terstond
opeisbaar en is hij gerechtigd tot ontbinding der
overeenkomst(en) over te gaan, onverminderd
het recht op schadevergoeding.
11.7 Het is de wederpartij verboden op de door
DNL-Kunststoffen B.V. geleverde zaken (ongeacht of
deze laatste daarvan nog eigenaar is) een
vuist- of bezitloos pandrecht ten behoeve van een
derde de vestigen.
11.8 DNL-Kunststoffen B.V. zal steeds (zolang het gekochte en
geleverde niet geheel mocht zijn betaald, alsook alvorens tot levering over te gaan) een bankgarantie, althans
een daarmee gelijk te stellen zekerheid als waarborg
voor de betaling van het verschuldigde, respectievelijk
van hetgeen na levering verschuldigd zal worden,
mogen verlangen. De wederpartij is alsdan verplicht
deze zekerheid te stellen.
11.9 Zolang de hiervoor bedoelde zekerheid niet is gesteld,
kan DNL-Kunststoffen B.V. de levering opschorten en/of
de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst
ontbonden verklaren, onverminderd haar recht op nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 11 - Eigendomsvoorbehoud en
zekerheidsstelling
11.1 DNL-Kunststoffen behoudt zich de eigendom voor van
alle door haar geleverde goederen tot op het moment
van volledige betaling van de prijs van alle door haar
aan de wederpartij geleverde of nog te leveren goederen, alsmede ten behoeve van alle eventuele vorderingen voor door haar in het kader van de levering van
de goederen verrichte of te verrichten werkzaamheden
en van hetgeen
DNL-Kunststoffen B.V. van de wederpartij te
vorderen heeft wegens diens te kort schieten in de
nakoming van de met DNL-Kunststoffen B.V. gesloten
overeenkomst, daaronder begrepen incassokosten,
rente en boetes.
11.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als
bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht van de
goederen plaats.
11.3 Indien en voor zover door DNL-Kunststoffen B.V. geen
betaling is verkregen van de opeisbare
vorderingen terzake waarvan DNL-Kunststoffen B.V.
de eigendom van de geleverde goederen heeft voorbehouden, is zij gerechtigd zonder
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussen-komst
en wordt zij, voor zover nodig, reeds nu vooralsdan
onherroepelijk door de wederpartij daartoe gemachtigd,
de goederen terug te nemen en is de wederpartij verplicht DNL-kunststoffen B.V.
in dat kader toegang te verlenen tot alle in zijn onderneming aanwezige ruimtes, een en ander onverminderd het recht van DNL-Kunststoffen B.V. om van de
wederpartij schadevergoeding te vorderen.
11.4 Ook in geval van opschorting van betaling,
aanvraag van surséance van betaling,
faillissement of liquidatie van wederpartij, heeft DNLKunststoffen B.V. het hiervoor omschreven recht, tenzij
de curator of de bewindvoerder de uit de overeenkomst
voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.
11.5 De wederpartij is gerechtigd de door
DNL-Kunststoffen B.V. geleverde goederen
waarvan deze laatste eigenaar is, ten behoeve
van DNL-Kunststoffen B.V. door te verkopen,
echter alleen voor zover zulks binnen zijn
normale bedrijfsvoering gebruikelijk is, tenzij
DNL-Kunststoffen B.V. de wederpartij heeft
medegedeeld dat hij daartoe niet meer bevoegd is.
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Artikel 12 - Betaling
12.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient
betaling te geschieden binnen 30 dagen na faktuurdatum.
12.2 Indien binnen 30 dagen na faktuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, is DNL-Kunststoffen B.V.
gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente,
vermeerderd met 2 punten per jaar, in rekening te
brengen, waarbij een gedeelte van
een maand wordt gerekend voor een volle maand.
12.3 Indien het faktuurbedrag ten dage der opeisbaarheid
niet volledig is betaald, zal de wederpartij in verzuim
zijn door het enkele verloop van de termijn zonder
dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. DNLKunststoffen B.V. is alsdan gerechtigd zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te
ontbinden, waarbij de haar toekomende rechten, als
vermeld in de vorige leden van dit artikel, onverlet blijven. Voorts is de wederpartij dan gehouden alle kosten
aan DNL-Kunststoffen B.V. te vergoeden die zij dient te
maken ter incasso van de openstaande bedragen, met
name:
a. De buitengerechtelijke incassokosten, zijnde de
		 volledige declaraties van advocaten en
		 procureurs terzake van hun werkzaamheden,
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		 de kosten van deurwaarders, zaakwaarnemers
		 en incassobureau's. De buitengerechtelijke
		 kosten van de zojuist genoemden worden
		 gefixeerd op 15% van de hoofdsom, zulks met
		 een minimum van EU 250,00.
b. De gerechtelijke kosten zijnde de volledige
		 declaraties van advocaten en procureurs,
		 nadrukkelijk ook voor zover zij door de rechter
		 geliquideerde bedragen te boven gaan zonder
		 dat de wederpartij bij de rechter zal aandringen
		 op een matiging van de bedongen incassokos
		 tenvergoeding, alsmede de deurwaarderskosten.
c. De executiekosten en nakosten.
d. De kosten van faillissementsaanvraag.
e. De opslagkosten in geval van opschorting van
		levering.
12.4 Een betaling strekt eerst in mindering op de
incassokosten, vervolgens op de verschuldigde
rente en daarna op de hoofdsom.
Indien de wederpartij meerdere fakturen onbetaald
laat, strekt een betaling (met inachtneming van het
bepaalde in de vorige zin) eerst in mindering op de
oudste faktuur en vervolgens op de één na oudste faktuur, enzovoort.

beschikkings-bevoegdheid over
zijn vermogen of delen daarvan verliest, de
overeenkomst ontbonden zijn zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal
zijn vereist, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit
deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als
boedelschuld erkent.
14.2 Door ontbinding worden over en weer bestaande
vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De wederpartij
is aansprakelijk voor de door DNL-Kunststoffen B.V.
geleden schade, ondermeer bestaande uit winstderving
en transportkosten.
Artikel 15 - Geschillen
15.1 Alle geschillen tussen partijen welke mochten voortvloeien uit de tussen hen gesloten overeenkomst,
zullen ter keuze van DNL-Kunststoffen B.V. worden
beslecht door de rechter die bevoegd is op grond
van de wettelijke competentieregels, danwel door de
bevoegde rechter in het arrondissement van de plaats
van feitelijke vestiging van
DNL-Kunststoffen B.V..
15.2 Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn zodra een
der partijen zulks verklaart.

Artikel 13 - Verrekening/opschorting
13.1 Het is de wederpartij niet toegestaan enige door hem
aan DNL-Kunststoffen B.V. verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke
DNL-Kunststoffen B.V. aan de wederpartij
verschuldigd mocht zijn.
13.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is de
wederpartij niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.
13.3 De wederpartij is evenmin gerechtigd tot opschorting
van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in
verband met enige andere met DNL-Kunststoffen B.V.
gesloten overeenkomst.
13.4 DNL-Kunststoffen B.V. is gerechtigd de verdere
uitvoering van haar werkzaamheden op te
schorten, zolang de wederpartij jegens
DNL-Kunststoffen B.V. niet aan al zijn
verplichtingen heeft voldaan.
Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment
dat de wederpartij zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij DNL-Kunststoffen B.V.
inmiddels gebruik heeft gemaakt van naar recht op
ontbinding van de overeenkomst. Een en ander laat
zijn recht op schadevergoeding onverlet.

Artikel 16 - Nederlands recht van toepassing
16.1 Op alle door DNL-Kunststoffen B.V. verrichte
handelingen, waaronder de door hem gesloten overeenkomsten, is Nederlands recht van
toepassing.

Artikel 14 - Ontbinding
14.1 Onverminderd het elders in deze overeenkomst
bepaalde betreffende ontbinding, zal op het tijdstip
waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt
verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door
beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
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