ALGEMENE VOORWAARDEN MF SERVICES B.V. (blad 1)
Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te
Arnhem. Handelsregister 09146294

I LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN
Algemene bepalingen

Artikel 1 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen(waaronder mede begrepen: offertes) en
overeenkomsten die gesloten worden tussen MF Services
B.V. (hierna te noemen MF) eventuele rechtsopvolgers, en
een derde, hierna te noemen: opdrachtgever, waarop MF
deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk
schriftelijk is afgeweken.
1.2: Verwijzing door de opdrachtgever naar eigen algemene voorwaarden leidt, behoudens schriftelijke akkoordverklaring van MF, niet tot toepasselijkheid daarvan.
Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten
2.1: Offertes van MF zijn vrijblijvend, tenzij deze een
termijn van aanvaarding bevatten.
2.2: Overeenkomsten komen tot stand:
a. door schriftelijke aanvaarding van een offerte door
opdrachtgever, tenzij MF binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding schriftelijk aan de opdrachtgever heeft laten weten geen overeenkomst te wensen;
b. door acceptatie van een order van de opdrachtgever
door MF;
c. door verzending van een opdrachtbevestiging van MF;
d. door het defacto verrichten van werkzaamheden c.q. het
leveren van zaken aan de opdrachtgever.
Bij samenloop van de sub a t/m d genoemde omstandigheden komt de overeenkomst tot stand door de omstandigheid die zich het eerste voordoet.
2.3: Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikt personeel, waaronder wordt verstaan
personeel dat geen procuratie heeft, van MF, binden MF
niet dan nadat en voorzover deze schriftelijk door haar zijn
bevestigd.
2.4: Ten aanzien van telefonische orders gelden de
daarvan door MF opgemaakte stukken als volledig bewijs,
behoudens tegenbewijs.
Artikel 3 - Prijzen
3.1: De overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op
kostenfactoren (in de ruimste zin genomen) geldend op
de datum van de offerte of, bij gebreke hiervan, van de
opdrachtbevestiging.
3.2: Alle prijsopgaven zijn exclusief B.T.W., verpakkingsen verzendkosten en voor wat betreft de levering van
zaken exclusief andere hierop drukkende lasten.
3.3: Indien MF met opdrachtgever een bepaalde prijs
overeenkomt, is MF niettemin gerechtigd tot verhoging van
de prijs: MF mag de bij aflevering geldende prijs volgens
haar op dat moment geldende prijslijst in rekening brengen.
Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft
opdrachtgever het recht de overeenkomst middels een
schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient
onverwijld na kennisneming van de prijsverhoging door
opdrachtgever te geschieden.
Artikel 4 - Overmacht
4.1: Tekortkomingen van MF in de uitvoering van de
overeenkomst, kunnen niet aan haar worden toegerekend
indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens
de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.
4.2: Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
oproer, brand, stagnaties en storingen in de onderneming
van MF, storingen in het telefoonnetwerk, storingen bij de
meldkamer, een defect aan het uitbelmechanisme van een
koelkast en/of een alarmsysteem;
- indien op meer dan drie locaties de vaccinkoelkasten van
opdrachtgevers een storing genereren
-werkstakingen van het personeel van MF;
-storingen in het verkeer;
-de omstandigheid dat MF een prestatie die van belang is
in verband met de door haar zelf te leveren prestatie niet,
niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
-overheidsmaatregelen die MF verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen.
4.3: Indien de prestatie door overmacht langer dan één
maand wordt vertraagd is ieder der partijen, onder uitsluiting van verdere rechten, bevoegd de overeenkomst te
ontbinden volgens de wet, zonder dat MF tot enige vergoeding van schade, door opdrachtgever of derden geleden,
gehouden zal zijn.
4.4: MF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen
indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert
intreedt nadat MF haar verbintenis had moeten nakomen.
4.5: Indien MF 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 opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.
Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare
deel geen zelfstandige waarde heeft.
Artikel 5-Betaling/incassokosten
5.1: Betaling dient te geschieden binnen vier weken na
factuurdatum door middel van wettig betaalmiddel ten kan-

tore van MF of door overschrijving van het verschuldigde
bedrag naar de bankrekening van MF. Na het verstrijken
van 4 weken na de factuurdatum, zonder dat betaling heeft
plaatsgevonden, is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het
opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de
wettelijke rente plus 2%.
5.2: In geval van liquidatie, faillissement of surséance van
betaling van opdrachtgever zullen de verplichtingen van
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
5.3: Opdrachtgever kan zich alleen dan op verrekening beroepen indien, hetzij zijn vordering door MF wordt erkend,
hetzij de gegrondheid van die vordering op eenvoudige
wijze is vast te stellen.
5.4: Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats
van opeisbare rente en kosten, en in de tweede plaats
van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al
vermeldt opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
5.5.: MF is te allen tijde gerechtigd om bij gerezen twijfel
omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, van hem
te verlangen dat hij naar genoegen van MF zekerheid stelt
of de prijs vooruit betaalt.
5.6: MF is gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen
uit de overeenkomst op te schorten zolang de opdrachtgever aan haar verlangen om zekerheid te stellen c.q. vooruit
te betalen niet heeft voldaan, onverminderd de overige
rechten van MF.
5.7: Alle rechten die krachtens lid 2, 5 en 6 van dit artikel
aan MF toekomen, komen tevens toe aan alle met haar
gelieerde bedrijven en vennootschappen.
5.8: Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen
alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is
opdrachtgever met betrekking tot het aan MF te betalen
bedrag verschuldigd:
- Over het eerste
€ 2.950,00 15%
- Over het meerdere tot
€ 5.900,00 10%
- Over het meerdere tot
€ 14.750,00
8%
- Over het meerdere tot
€ 59.000,00
5%
- Over het meerdere
3%
5.9: MF behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor aanspraken van opdrachtgever jegens haar te compenseren met
openstaande vorderingen op de opdrachtgever.
Artikel 6 - Reclames
6.1: Opdrachtgever dient de door MF verrichte prestatie/
geleverde zaken bij oplevering/aflevering of zo spoedig
daarna als mogelijk, te (laten) onderzoeken. Hierbij dient
opdrachtgever na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoord.
6.2: Klachten, omtrent de uitvoering van werkzaamheden,
c.q geleverde diensten dienen zo spoedig mogelijk, doch
niet later dan binnen acht dagen na oplevering van de desbetreffende werkzaamheden schriftelijk aan MF kenbaar
gemaakt te worden.
6.3: Klachten omtrent de uitvoering van werkzaamheden
dienen binnen bekwame tijd, waaronder wordt verstaan
binnen acht dagen nadat de beweerde tekortkomingen
zijn ontdekt of redelijkerwijs hadden moeten zijn ontdekt
en nimmer later dan 1 maand na de voltooiing van de
werkzaamheden, schriftelijk aan MF kenbaar te worden
gemaakt.
6.4: Klachten omtrent geleverde zaken dienen binnen
bekwame tijd, waaronder wordt verstaan binnen acht
dagen na ontvangst, schriftelijk aan MF kenbaar te worden
gemaakt, onder nauwkeurige opgave van de aard en
de grond van de klachten. In geval van klachten over de
kwaliteit van de geleverde zaken dienen deze ter inspectie
van MF bewaard te worden en niet dan na haar schriftelijke
toestemming aan MF geretourneerd te worden.
6.5: Bij gegronde klachten zal MF de opdrachtgever een
creditnota zenden dan wel, ter keuze van MF, tot gehele of
gedeeltelijke herlevering overgaan. In dat laatste geval onder
terugzending aan MF van de gebrekkige zaken. Betreft een
klacht een zaak waarvoor garantie is verstrekt, dan is in afwijking van het in dit lid bepaalde artikel 14 van toepassing.
6.6: Na het verstrijken van de in de leden 2 t/m 4
genoemde termijnen, zonder dat een klacht kenbaar is
gemaakt, wordt de opdrachtgever geacht de prestatie te
hebben goedgekeurd.
Artikel 7 - Aansprakelijkheid
7.1: MF is slechts aansprakelijk indien en voor zover
er sprake is van opzet of grove schuld van MF of haar
leidinggevende. Voor schade die op een andere wijze is
veroorzaakt is MF niet aansprakelijk.
7.2: Indien MF tekort schiet in zijn verplichtingen dan zal
de opdrachtgever MF in gebreke stellen en een redelijke
termijn stellen en een redelijke termijn geven om de overeenkomst alsnog na te komen.
7.3: Indien de aansprakelijkheid van MF vaststaat, is de
hoogte van de schadeplichtigheid steeds beperkt tot het
bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de
door MF gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt
uitbetaald, voor zover MF hiertegen verzekerd is, dan wel
redelijkerwijs, gezien de in de branche geldende gebruiken,
verzekerd had behoren te zijn. De opdrachtgever dient zich
voor de overige risico’s, waaronder indirecte schade en
gevolgschade alsmede schade door het niet meer gebruik

kunnen maken van de vaccins zelf adequaat te verzekeren.
7.4: De aansprakelijkheid van MF vervalt indien de
opdrachtgever de schade niet uiterlijk 8 dagen nadat hij de
schade heeft geconstateerd of redelijkerwijs had kunnen
constateren, schriftelijk aan MF heeft medegedeeld.
7.5: Voor schade veroorzaakt door het opvolgen van
aanwijzingen van de opdrachtgever of door het werken met
zaken, werknemers en/of hulppersonen van opdrachtgever,
is MF niet aansprakelijk.
7.6: MF is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
wijzigingen aangebracht of werkzaamheden verricht aan
de medicinale koelkasten door opdrachtgever. Daarnaast
is MF niet aansprakelijk ingeval de opdrachtgever het aan
de opdrachtgever verstrekte protocol niet naleeft of heeft
nageleefd alsmede ingeval er sprake is van overmachtsituaties zoals opgenomen in artikel 4.2.
Artikel 8 - Toepasselijk recht, bevoegde rechter
8.1: Op elke overeenkomst tussen MF en opdrachtgever,
is Nederlands recht van toepassing.
8.2: In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechten zal elk geschil tussen
opdrachtgever en MF, in geval de rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de rechtbank te Arnhem. MF blijft
echter bevoegd opdrachtgever te dagvaarden voor de
volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag
bevoegde rechter.
Bijzondere bepalingen voor levering van zaken
Artikel 9 - Leveringstijden
9.1: Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn,
tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige aflevering dient opdrachtgever MF derhalve schriftelijk
in gebreke te stellen.
9.2: Indien levering op afroep is overeengekomen, heeft
MF het recht na beëindiging van de afroeptermijn de dan
nog niet afgenomen zaken in één zending te leveren.
Artikel 10 - Levering en risico
10.1: Indien hieromtrent niets is overeengekomen geldt de
vestiging van MF als plaats van levering.
10.2: Levering geschiedt door de afgifte van de zaken aan
de opdrachtgever of zijn vertegenwoordiger dan wel door
de zaken in het vervoermiddel te laden.
10.3: Het risico van de zaken gaat vanaf het moment van
levering op de opdrachtgever over. Bij franco levering gaat
het risico echter pas over bij aflevering op het overeengekomen afleveradres.
10.4: De zaken reizen, behalve bij levering franco, voor
rekening en risico van de opdrachtgever.
Artikel 11 - Levering franco
11.1: Indien levering franco is overeengekomen is MF
slechts gehouden om een bestelling af te leveren op één
bepaald door de opdrachtgever aangegeven adres, ook
al zijn de bestelde zaken bestemd om uiteindelijk over
verschillende plaatsen te worden gedistribueerd.
11.2: Voorzover franco geleverd wordt, komen alle extra
kosten veroorzaakt door toezending als expresse, ijlgoed
etc., ten laste van opdrachtgever. Hetzelfde geldt indien
opdrachtgever verzending met een speciaal door hem
aangegeven gelegenheid wenst.
Artikel 12 - Afnameverplichting
Opdrachtgever is verplicht de gekochte zaken af te nemen
op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan
hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden bezorgd. Indien koper de
afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de
zaken worden opgeslagen voor risico van opdrachtgever.
Opdrachtgever zal in dat geval alle aanvullende kosten,
waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn.
Artikel 13 - Annulering
Indien opdrachtgever de gegeven opdracht annuleert is hij
gehouden aan MF alle in dat kader door MF redelijkerwijs
gemaakte kosten en geleden schade, waaronder gederfde
winst, welke schade in ieder geval niet minder dan 10%
van de koopsom bedraagt, te vergoeden.
Artikel 14 - Garantie
14.1: MF garandeert de door haar geleverde zaken
overeenkomstig de door de fabrikant en/of importeur voor
deze zaken afgegeven garantiebepalingen, waarvan een
exemplaar aan deze voorwaarden wordt gehecht.
14.2: De garantie geldt niet indien schade het gevolg is
van een onjuiste behandeling. Hieronder wordt in ieder
geval begrepen het geval dat opdrachtgever of een derde,
zonder schriftelijke toestemming van MF, aan de geleverde
zaken reparaties of andere werkzaamheden hebben uitgevoerd en het onoordeelkundig gebruik door opdrachtgever
of een derde van de geleverde zaken.
Artikel 15 - Verplichtingen opdrachtgever
15.1: Voorzover opdrachtgever zaken koopt met het doel
deze aan derden door te verkopen, gelden voor opdrachtgever de navolgende verplichtingen:
a. Alle door MF in het verkeer gebrachte artikelen uitsluitend te verhandelen in de originele van MF afkomstige
detailverpakking zonder enige verandering daaraan of
beschadiging daarvan;
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b. De artikelen van MF nimmer te gebruiken als toegift en
nimmer tezamen met andere artikelen tegen een totaalprijs
aan te bieden en/of te leveren;
c. Bij doorverkoop van artikelen van MF als leveringsvoorwaarde te stellen dat zijn koper en elke volgende afnemer
op zijn beurt verplicht zal worden en zij hiervoor sub a. en b.
genoemde verplichtingen na te komen.
15.2: Bij iedere overtreding van het in het vorige lid bepaalde verbeurt opdrachtgever een direct opeisbare boete
van € 2.270,00 onverminderd het recht van MF de werkelijk
geleden schade te vorderen.
Artikel 16 - Eigendomsvoorbehoud
16.1: De door MF geleverde zaken blijven het eigendom van
MF totdat opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit
alle met MF gesloten koopovereenkomsten is nagekomen:
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot de geleverde of
te leveren zaak/zaken zelf,
- De tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de
koopovereenkomst(en) door MF verrichte of te verrichten
diensten,
- Eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door
opdrachtgever van de koopovereenkomst(en).
16.2: Door MF geleverde zaken, die krachtens lid 1 onder
het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het
kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. Overigens is opdrachtgever niet bevoegd de zaken
te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
16.3: Indien opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt
of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen
is MF gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1
bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij opdrachtgever of
derden die de zaak voor opdrachtgever houden weg te halen of weg te doen halen. Opdrachtgever is verplicht hiertoe
alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete
van 10% van het door hem verschuldigde per dag.
16.4: Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht MF zo snel als redelijkerwijs
verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
16.5: Opdrachtgever verplicht zich op eerste verzoek van MF:
- 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;
- alle aanspraken van opdrachtgever op verzekeraars met
betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken te verpanden aan MF op de manier die wordt
voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
- de vorderingen die opdrachtgever verkrijgt jegens zijn
afnemers bij het doorverkopen van onder eigendomsvoorbehoud door MF geleverde zaken te verpanden aan
MF op de manier die wordt voorgeschreven in artikel
3:239 B.W.;
- de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
merken als het eigendom van MF;
- op andere manieren medewerking te verlenen aan alle
redelijke maatregelen die MF ter bescherming van haar
eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen
en welke opdrachtgever niet onredelijk hinderen in de
normale uitoefening van haar bedrijf.
Bijzondere bepalingen voor levering van diensten
Artikel 17 - Duur van overeenkomsten
17.1: Een overeenkomst die wordt aangegaan voor
onbepaalde tijd gaat in op de overeengekomen datum of, bij
gebreke hiervan, op de dag dat de overeenkomst tot stand
gekomen is. De overeenkomst eindigt door tijdige opzegging
overeenkomstig het bepaalde in lid 4 van dit artikel, met dien
verstande dat voor het eerst kan worden opgezegd tegen
31 december van het jaar dat volgt op het jaar waarin de
ingangsdatum van de overeenkomst is gelegen.
17.2: Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan
kan, al dan niet stilzwijgend, worden voortgezet en eindigt
daarna door tijdige opzegging overeenkomstig het bepaalde
in lid 4 van dit artikel, met dien verstande dat voor het eerst
kan worden opgezegd tegen 31 december van het jaar dat
volgt op het jaar waarin de overeenkomst is voortgezet.
17.3: De in lid 2 van dit artikel stilzwijgend verlengde overeenkomst wordt verlengd voor de duur van 1 jaar.
17.4: Opzegging dient te geschieden bij aangetekende
brief en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging is alleen mogelijk tegen
het einde van een kalenderjaar.
Artikel 18 - Prijs
18.1: In de overeengekomen prijs zijn begrepen de kosten van
personeel, schoonmaakmaterialen en hulpmiddelen (met uitzondering van plastic zakken), controle, Administratie, assurantie e.d.
Materialen en hulpmiddelen blijven eigendom van MF.
18.2: De overeengekomen prijs zal worden aangepast
overeenkomstig de maximale prijswijziging, die toegestaan
is door het Ministerie van Economische Zaken bij schriftelijke beschikking. Bij gebreke van dien wordt de overeengekomen prijs aangepast met een stijgingspercentage van
de in lid 1 bedoelde kosten, welk percentage namens de
Ondernemersorganisatie Schoonmaak- en Bedrijfsdiensten
(hierna: OSB) wordt berekend door een registeraccountant.
Artikel 19 - Meerwerk
Bijzondere opdrachten, waaronder het verrichten van meerwerk, vallend buiten de overeengekomen werkzaamheden,

zullen worden uitgevoerd tegen uurtarieven welke door de
branche worden gehanteerd. Indien door MF meerwerk
is uitgevoerd wordt zij geacht hiervoor van de opdrachtgever opdracht te hebben gekregen, behoudens door de
opdrachtgever te leveren tegenbewijs.
Artikel 20 - Wijze van uitvoering
20.1: MF verbindt zich de overeengekomen werkzaamheden
naar behoren te verrichten. MF garandeert echter niet dat deze
het door de opdrachtgever beoogde resultaat zullen hebben.
20.2: MF aanvaardt, behoudens opzet of grove schuld
van MF of haar leidinggevende ondergeschikten, geen
aansprakelijkheid voor het ongeoorloofd gebruik van aan
haar ter beschikking gestelde sleutels.
20.3: MF is bevoegd de overeengekomen werkzaamheden
geheel of gedeeltelijk door derden te laten uitvoeren.
20.4: Indien opdrachtgever MF niet in de gelegenheid stelt
de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren zal de
opdrachtgever niettemin verplicht zijn de overeengekomen
prijs te betalen.
20.5: Opdrachtgever zal kosteloos zoveel gas, water
en elektriciteit ter beschikking stellen als MF nodig heeft
voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden. Opdrachtgever dient op verzoek van MF voorts
een afsluitbare ruimte voor het opbergen van materialen
en hulpmiddelen ter beschikking te stellen. Bij ontbreken
van een dergelijke ruimte is opdrachtgever in ieder geval
aansprakelijk voor ontvreemding of beschadiging van materialen en hulpmiddelen van MF.
20.6: Opdrachtgever zal er voortdurend voor zorgen dat de
omstandigheden in zijn bedrijf of huis zodanig zijn dat MF ongehinderd de overeengekomen werkzaamheden kan uitvoeren.
Artikel 21 - Overleg
21.1: Partijen zullen in overleg met elkaar de instructies vaststellen die aan het personeel van MF moeten worden gegeven voor
de juiste uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden.
Bij gebreke van overeenstemming stelt MF de instructie vast.
21.2: Over de uitvoering van bijzondere of spoedeisende
werkzaamheden, vallende buiten die welke aanvankelijk
zijn overeengekomen, zal opdrachtgever overleg plegen
met het leidinggevend personeel van MF. MF zal vrij zijn
een opdracht tot zulke werkzaamheden te weigeren.

II INKOOPVOORWAARDEN
Artikel 1 - Toepasselijkheid inkoopvoorwaarden
01.1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle
overeenkomsten die worden gesloten met MF Services
B.V. aan haar gelieerde ondernemingen of haar eventuele
rechtsopvolgers, waarbij MF als inkoper koopovereenkomsten sluit met een derde, hierna te noemen: verkoper,
waarop MF deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voorzover van deze voorwaarden niet door partijen
uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
01.2: Verwijzing door verkoper naar eigen algemene voorwaarden leidt, behoudens schriftelijke akkoordverklaring
van MF, niet tot toepasselijkheid daarvan.
Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomsten
02.1: Een aanvraag van MF tot het uitbrengen van een
offerte is steeds vrijblijvend.
02.2: Een offerte van verkoper wordt geacht onherroepelijk
te zijn, tenzij verkoper uitdrukkelijk heeft gesteld dat de
offerte herroepelijk is.
02.3: Een overeenkomst tussen MF en verkoper komt
eerst tot stand na schriftelijke aanvaarding van een offerte
door MF, dan wel, indien geen offerte is uitgebracht, wanneer verkoper de door MF verstrekte opdracht schriftelijk
aan MF heeft bevestigd. Indien de orderbevestiging door
MF niet binnen tien dagen na plaatsing van de order van
verkoper is ontvangen, is MF niet meer aan haar aanbod
gebonden. MF heeft het recht de order te annuleren zolang
deze niet schriftelijk door verkoper is bevestigd.
02.4: Mondelinge toezeggingen door en afspraken met
ondergeschikt personeel van MF, waaronder wordt verstaan
personeel dat geen procuratie heeft, binden MF niet dan
nadat en voorzover deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 3 - Prijzen
03.1: Koop en levering geschiedt overeenkomstig de
overeengekomen prijzen. Het is verkoper niet toegestaan,
zonder uitdrukkelijke en schriftelijke akkoordverklaring van
MF, de overeengekomen prijzen te verhogen.
03.2: De overeengekomen prijzen zijn exclusief B.T.W.,
doch inclusief verpakkings-, en verzendkosten en andere
op de levering van de gekochte zaken drukkende lasten.
03.3: De prijzen zijn, tenzij anders is overeengekomen,
gesteld in Euro’s.
Artikel 4 - Levering
04.1: Leveringen vinden plaats onder de leveringsconditie
“Delivered Duty Paid” op de in de order bepaalde plaats
van bestemming en het in de order bepaalde tijdstip of binnen de in de order bepaalde termijn. Als in de order geen
plaats van levering is bepaald geldt de plaats van vestiging
van MF als plaats van levering.
04.2: Wanneer als leveringsconditie een van de “Incoterms” is overeengekomen, zullen de op het moment van
het sluiten van de overeenkomst geldende Incoterms van
toepassing zijn.
04.3: Indien verkoper weet of vermoedt dat hij niet aan zijn
verplichtingen uit de overeenkomst zal (kunnen) voldoen

dient hij dit onverwijld schriftelijk aan MF mede te delen.
04.4: Bij overschrijding van de levertijd en in het geval dat
verkoper niet of niet volledig kan leveren is MF bevoegd de
overeenkomst te ontbinden volgens de wet, onverminderd
haar recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.
04.5: Het transport van de gekochte zaken geschiedt voor
rekening en risico van verkoper.
04.6: Eventuele betaling van facturen door MF laat haar
aanspraken op verkoper terzake van ondeugdelijke levering onverlet.
Artikel 5 - Emballage
05.1: Verkoper draagt zorg voor een behoorlijke verpakking
van de te leveren zaken en is aansprakelijk voor schade
veroorzaakt ten gevolge van een onjuiste verpakking.
05.2: Indien sprake is van leenemballage dient dit duidelijk
door de verkoper te worden aangegeven. In alle andere
gevallen gaat de eigendom van de verpakking op het moment van levering over op MF. Leenemballage wordt voor
rekening en risico van verkoper retour gezonden naar een
door verkoper op te geven adres.
Artikel 6 - Eigendoms-, risico-overgang en aanvaarding
06.1: Het eigendom van de te leveren zaken gaat op MF
over op het moment van levering. Indien de eigendomsoverdracht op een eerder moment plaatsvindt, zal verkoper de te
leveren zaken merken als het eigendom van MF. Verkoper
zal in dat geval MF vrijwaren voor schade aan, verlies van,
tenietgaan van en aanspraken van derden op deze zaken.
06.2: Indien hetgeen is geleverd niet aan de overeenkomst
beantwoordt, heeft MF het recht binnen bekwame tijd nadat
zij dit heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken bij verkoper te reclameren. Verwerking, bewerking, ingebruikneming of doorlevering van de geleverde zakendoet
aan dit recht niets af.
Artikel 7 - Kwaliteit/aansprakelijkheid
07.1: Verkoper garandeert dat het geleverde in alle opzichten
voldoet aan de ten tijde van de levering geldende wettelijke
eisen/overheidsvoorschriften en dat de geleverde zaken wat
kwaliteit en kwantiteit betreft in overeenstemming zijn met hetgeen tussen partijen is overeengekomen. Verkoper vrijwaart
MF voor alle aanspraken van derden terzake hiervan.
07.2: Het is verkoper, zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van MF, niet toegestaan zaken te leveren die
afwijken van hetgeen is overeengekomen.
07.3: Indien verkoper tekort schiet in de nakoming van zijn
in lid 2 en 3 genoemde verplichtingen is MF bevoegd de
overeenkomst te ontbinden volgens de wet, onverminderd
haar recht van verkoper schade te vorderen.
Artikel 8 - Beëindiging van de overeenkomst
In geval van faillissement of surséance van betaling en/
of in geval van beëindiging van de bedrijfsactiviteiten van
verkoper is MF bevoegd de verdere uitvoering van de
overeenkomst op te schorten, dan wel tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan. In
dergelijke gevallen zijn de vorderingen van MF op verkoper
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 9 - Betaling/verrekening
09.1: Betaling vindt plaats binnen14 dagen na ontvangst
van de factuur, tenzij schriftelijk een andere betalingstermijn is overeengekomen. Betaling kan door MF opgeschort
worden indien verkoper niet (volledig) aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst heeft voldaan. Betaling door MF
houdt echter op geen enkele wijze afstand van recht in.
09.2: In geval van vooruitbetaling kan MF verlangen,
alvorens tot betaling over te gaan, dat verkoper een onvoorwaardelijke en onherroepelijke bankgarantie stelt door
een in Nederland gevestigde bank, teneinde zekerheid te
stellen voor de juiste nakoming van verkopers verplichtingen.
09.3: MF is bevoegd om schulden aan verkoper te verrekenen met onbetwiste vorderingen op verkoper.
Artikel 10 - Ter beschikking gestelde zaken/intellectuele
eigendom
10.1: Door MF aan verkoper in het kader van de overeenkomst ter beschikking gestelde zaken, zoals bestekken,
ontwerpen, tekeningen en modellen blijven het eigendom van
MF en dienen onverwijld na uitvoering van de overeenkomst
door verkoper aan MF geretourneerd te worden. Het is verkoper niet toegestaan hiervan zonder schriftelijke toestemming
van MF gebruik te maken op andere wijze dan het gebruik ten
behoeve van, en als voorzien in, de overeenkomst.
10.2: Verkoper garandeert dat hij bevoegd is het eigendom
van de geleverde zaken over te dragen en dat terzake geen
inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. Verkoper vrijwaart MF voor alle aanspraken van derden terzake hiervan.
Artikel 11 - Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid
van de burgerlijke rechter zal elk geschil tussen verkoper
en MF, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht
door de rechtbank te Arnhem. MF blijft echter bevoegd
de verkoper te dagvaarden voor de volgens de wet of het
toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 12 - Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen MF en verkoper is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.
23 april 2008.

