ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN
MELSPRING INTERNATIONAL B.V.
versie: 1 januari 2019 • bij de kamer van koophandel gedeponeerd onder nummer 09131564
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Toepasselijkheid en definities
In deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”) zullen de
navolgende termen en uitdrukkingen de navolgende betekenis
hebben. Indien hieronder aan woorden in de meervoudsvorm
een gedefinieerde betekenis wordt toegekend, wordt daaronder
mede de enkelvoudvorm begrepen en vice versa:
Afnemer: iedere natuurlijke- en of rechtspersoon die
onderhandelt over de totstandkoming van een Overeenkomst
met Melspring en/of een Overeenkomst met Melspring aangaat
ter zake van de levering van Producten;
Betalingstermijn: een termijn van dertig (30 ) Dagen na
factuurdatum, conform artikel 8.4 van deze Voorwaarden;
BW: het Nederlandse Burgerlijk Wetboek;
Dagen: kalenderdag(en).
Levering: één of meer Producten, indien deze uit zaken
bestaan, in het bezit stellen van, respectievelijk in de macht
brengen van Afnemer door Melspring en/of indien de Producten
uit diensten of werkzaamheden bestaan, het verrichten van deze
diensten of werkzaamheden, conform artikel 5 van deze
Voorwaarden;
Melspring: de besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid Melspring International B.V., statutair
gevestigd en kantoorhoudende te Velp en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 09131564;
Overeenkomst: Overeenkomst tussen Melspring en een
Afnemer ter zake van de verkoop en levering van Producten
aan, het leveren van diensten aan of het verrichten van
werkzaamheden ten behoeve van Afnemer, elke wijziging
daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen
ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
Product: alle zaken en/of werkzaamheden en/of diensten die
door Melspring aan Afnemer worden geleverd in de breedste
zin des woords;
Schriftelijk: op schrift gesteld, daaronder tevens begrepen
elektronische correspondentie.
Op alle aanbiedingen offertes en opdrachtbevestigingen van,
bestellingen bij en Overeenkomsten met Melspring zijn deze
Voorwaarden van toepassing. Ingeval van strijdigheid
prevaleert de Overeenkomst boven de Voorwaarden.
Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze
Voorwaarden afwijken, gelden slechts indien en voor zover
deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Melspring zijn
overeengekomen dan wel Schriftelijk door Melspring zijn
bevestigd, en laten voor het overige deze Voorwaarden volledig
in stand.
Nietigheid of niet toepasselijkheid van één of meer in deze
Voorwaarden voorkomende bepalingen of een deel van een
bepaling, doet niets af aan de werking en geldigheid van de
overige bepalingen.
De toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop-) of andere
voorwaarden van Afnemer hoe dan ook genaamd wordt door
Melspring uitdrukkelijk afgewezen.
Melspring is gerechtigd eenzijdig wijzigingen in de
Voorwaarden aan te brengen, welke gewijzigde Voorwaarden
zullen gelden vanaf de aangezegde datum en nadat de
gewijzigde Voorwaarden door Melspring aan Afnemer zijn
toegezonden.
Aanbiedingen, specificaties en orders
Alle aanbiedingen en uitlatingen van Melspring zijn slechts
gericht tot Afnemer, mogen niet worden verspreid, gelden als
één geheel, kunnen niet gedeeltelijk worden geaccepteerd en
zijn geheel vrijblijvend tenzij in de aanbieding door Melspring
uitdrukkelijk Schriftelijk anders is verklaard.
Indien de Overeenkomst Schriftelijk wordt aangegaan, komt
deze tot stand op de dag van ondertekening van de
Overeenkomst door Melspring, dan wel op de dag van
verzending van de Schriftelijke opdrachtbevestiging door
Melspring. De Schriftelijke opdrachtbevestiging van Melspring
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heeft te gelden als een correcte en complete weergave van de
Overeenkomst die tussen Melspring en Afnemer is gesloten en
is onder voorbehoud van het verkrijgen door Melspring van de
bevestiging dat de kredietwaardigheid van Afnemer goed is.
Bij gebreke van een Schriftelijke opdrachtbevestiging van
Melspring zal gelden dat de Overeenkomst tot stand is gekomen
op het moment dat Melspring met de uitvoering daarvan een
begin heeft gemaakt. De factuur van Melspring zal in dat geval
beschouwd worden als de order van Afnemer en als de correcte
weergave van de Overeenkomst tussen Melspring en Afnemer.
De toepasselijkheid van artikel 6:227b lid 1 BW is uitgesloten.
Als Afnemer een aanbieding dan wel een offerte van Melspring
niet aanvaardt, heeft Melspring het recht om alle daarmee
gemoeide kosten bij Afnemer in rekening te brengen.
Afnemer is niet gerechtigd de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te annuleren. Indien Afnemer desondanks tot gehele
of gedeeltelijke annulering overgaat, blijft Melspring gerechtigd
het gehele met de Overeenkomst gemoeide bedrag in rekening
te brengen.
Indien aflevering of aflading in gedeelten is overeengekomen,
worden partijen geacht ten aanzien van iedere afzonderlijke
aflevering of aflading een afzonderlijke Overeenkomst te
hebben gesloten.
Melspring is bij het aangaan van een Overeenkomst niet
gebonden aan eerdere met Afnemer overeengekomen prijzen,
kortingen, marges en/of van deze Voorwaarden afwijkende
voorwaarden.
Omschrijvingen, afbeeldingen, tekeningen, kleuren, maten,
gewichten en specificaties van de Producten, waaronder de
verpakking, en/of diensten van Melspring zijn slechts bedoeld
als indicatie. Aan afwijkingen die geen wezenlijke en essentiële
verandering teweegbrengen in de technische en/of esthetische
uitvoering, kan Afnemer geen rechten ontlenen.
Prijzen
De aangeboden en overeengekomen prijzen zijn in Euro en
exclusief btw. Overige kosten (waaronder transport- en
verzendkosten emballagekosten, kosten in verband met
overligdagen en vertraagde lossing, en kosten van overslag,
sortering, ijken, analyse en alle kosten die verband houden met
de individualisering en beproeving van de Producten) en op
grond van de wet verschuldigde belastingen, heffingen,
accijnzen en overige (invoer-)rechten zijn niet in de prijs
begrepen en komen voor Afnemer. Afnemer draagt bovendien
het koersrisico in het geval van betaling in vreemde valuta.
Alle door Melspring gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de
ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst geldende
kostprijsbepalende omstandigheden. Indien na de datum van
totstandkoming van de Overeenkomst, doch voor de datum van
levering van de Producten de kostprijzen van gebruikte
materialen en/of van arbeid zijn verhoogd ten opzichte van de
kostprijzen waarop de aanbieding en/of de order is gebaseerd, is
Melspring gerechtigd - ook indien de prijsverhoging
voorzienbaar was - om deze verhoging aan Afnemer door te
berekenen voor de nog niet geleverde Producten. Melspring zal
Afnemer Schriftelijk op de hoogte stellen van prijsstijgingen. In
dat geval is Afnemer gerechtigd binnen zeven (7) dagen nadat
hem die verhoging is kenbaar gemaakt, de Overeenkomst voor
het nog niet uitgevoerde gedeelte te ontbinden.
Leveringstermijn
Een leveringstermijn gaat in op het moment dat de
Overeenkomst tot stand komt.
De door Melspring opgegeven leveringstermijn / tijd van
aflading is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de
Overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover
afhankelijk van prestaties van derden, op de door die derden aan
Melspring verstrekte gegevens. De leveringstermijn / tijd van
aflading zal zoveel mogelijk in acht worden genomen, doch kan
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nimmer worden beschouwd als fatale termijn in de zin van
artikel 6:83 onder a BW. Bij overschrijding daarvan zal
Melspring zo mogelijk de nieuwe leveringstermijn aan Afnemer
opgeven. Bij overschrijding van de leveringstermijn heeft
Afnemer geen recht op enige schadevergoeding of op
ontbinding, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan
de zijde van Melspring.
In afwijking van het bepaalde in artikel 4.1 geldt dat indien
Melspring voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens
en/of hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten
worden verstrekt, dan wel voldoening van een andere op
Afnemer rustende verplichting uit de Overeenkomst, de
leveringstermijn nooit eerder ingaat dan op de dag dat alle
benodigde gegevens en/of hulpmiddelen in het bezit zijn van
Melspring dan wel dat Afnemer aan de bedoelde
verplichting(en) jegens Melspring heeft voldaan of wordt de
leveringstermijn conform het voorgaande verlengd.
Levering
De Levering van de Producten geschiedt af fabriek (“ex works
(EXW)), overeenkomstig de meest recente versie van de ICC
Incoterms) vanaf het vestigingsadres van Melspring dat op de
Overeenkomst staat vermeld.
Melspring is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende
fasen/leveranties uit te voeren.
Het Product geldt in ieder geval als geleverd door het in gebruik
nemen van het Product alsmede door het aftekenen door de
ontvanger van de vrachtbrief of opdrachtbon.
Indien Afnemer de Producten of de voor de Producten
uitgegeven documenten niet op het afgesproken tijdstip dan wel
het nader door Melspring aangegeven tijdstip afneemt dan wel
in ontvangst neemt, is Afnemer zonder ingebrekestelling in
verzuim. Melspring is in dat geval gerechtigd de Producten voor
rekening en risico van Afnemer te doen opslaan of aan een
derde te verkopen. Afnemer blijft dan de op grond van de
Overeenkomst verschuldigde bedragen, vermeerderd met de
rente en kosten(bij wege van schadevergoeding) verschuldigd.
Zekerheidstelling
Melspring kan te allen tijde van Afnemer verlangen dat,
alvorens tot Levering wordt overgegaan, alle opeisbare
vorderingen van Melspring ter zake van eerdere leveranties of
ter zake van de betreffende leverantie worden voldaan en voor
de voldoening van de nog niet opeisbare vorderingen ter zake
van verrichte of nog te verrichten leveranties een
vooruitbetaling te verlangen van Afnemer, dan wel elke vorm
van zekerheid waaronder doch niet beperkt tot pandrechten en
bankgaranties. Indien Melspring zekerheid verlangt in de vorm
van een (stil) pandrecht, verplicht Afnemer zich ertoe een akte
tot vestiging van het pandrecht te ondertekenen.
Indien Melspring de door haar verlangde betalingen of
zekerheid niet krijgt, is zij bevoegd de Levering op te schorten
en, indien Afnemer ook na sommatie daaraan niet voldoet, de
Overeenkomst voor het nog niet uitgevoerde gedeelte door een
Schriftelijke verklaring te ontbinden en schadevergoeding van
Afnemer te vorderen.
Afnemer verbindt zich vorderingen die hij op zijn afnemers
verkrijgt, niet aan derden te cederen of te verpanden zonder
voorafgaande Schriftelijke toestemming van Melspring.
Afnemer verplicht zich bedoelde vorderingen, op eerste verzoek
van Melspring daartoe, aan Melspring te cederen of, naar keuze
van Melspring, te verpanden.
Eigendomsvoorbehoud
De eigendom van de door Melspring geleverde Producten gaat
pas
op
Afnemer
over,
zodra
deze
aan
zijn
betalingsverplichtingen op grond van aan de Levering ten
grondslag liggende Overeenkomst, ter zake van op grond van
enige andere Overeenkomst geleverde of nog te leveren zaken,
inclusief eventuele schadevergoeding, kosten, rente en boete en
zodanige Overeenkomst tevens ten behoeve van Afnemer
verrichte of te verrichten werkzaamheden, volledig en
onherroepelijk aan Melspring heeft voldaan.
Indien en zolang Melspring eigenaar is van de Producten, is
Afnemer niet gerechtigd deze te verkopen, te verhuren of in
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gebruik te geven, te verpanden of anderszins te bezwaren,
anders dan in de normale bedrijfsvoering. De toestemming om
binnen de normale bedrijfsvoering de Producten aan derden te
verkopen en over te dragen, vervalt van rechtswege op het
tijdstip dat Afnemer op enigerlei wijze tekortschiet met
betrekking
tot
de
vorderingen
waarvoor
het
eigendomsvoorbehoud en het pandrecht gelden, voorlopige
surseance van betaling wordt aangevraagd, dan wel Afnemer in
staat van faillissement wordt verklaard of de wettelijke
schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.
Indien Afnemer niet volledig aan zijn (betalings)verplichtingen
voldoet, is Melspring te allen tijde en zonder voorafgaande
sommatie gerechtigd de onbetaalde Producten terug te nemen
(met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage)
dan wel terug te vorderen, onverminderd haar overige rechten in
het bijzonder haar recht op vergoeding van geleden schade.
Afnemer machtigt Melspring om al die Producten op kosten van
Afnemer te doen retourneren. Afnemer geeft Melspring en de
door haar aan te wijzen vertegenwoordigers, reeds nu voor
alsdan, toestemming zijn bedrijfsterrein, magazijnen,
fabriekshallen en bouwplaatsen met dat doel te betreden.
Een betaling door Afnemer strekt, niettegenstaande zijn
andersluidende aanduiding, in de eerste plaats in mindering op
de onbetaalde Producten die door Afnemer reeds zijn
doorverkocht en/of doorgeleverd, vervolgens op de door
Melspring gemaakte kosten, daarna op de verschenen rente en
tenslotte op de bedragen die het langst onbetaald zijn gebleven.
Indien bij of ten laste van Afnemer beslag wordt gelegd of
dreigt te worden gelegd op de Producten welke door Melspring
zijn geleverd en ingevolge het hiervoor bepaalde eigendom zijn
of kunnen zijn van Melspring, is Afnemer verplicht Melspring
terstond van dat beslag in kennis te stellen en de beslaglegger te
informeren dat deze Producten eigendom zijn of kunnen zijn
van Melspring.
Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud
afgeleverde Producten met de nodige zorgvuldigheid en, voor
zover als redelijkerwijs mogelijk is, als herkenbaar eigendom
van Melspring te bewaren.
Afnemer is voorts verplicht de aan hem onder
eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en
verzekerd te houden tegen schade en diefstal en op eerste
verzoek van Melspring inzage te verstrekken in de
(verzekerings-)polissen in dat kader.
Indien Afnemer uit door Melspring geleverde Producten een
nieuwe zaak vormt, vormt Afnemer die zaak slechts voor
Melspring. Afnemer houdt alsdan de nieuw gevormde zaak voor
Melspring totdat Afnemer alle uit hoofde van de Overeenkomst
verschuldigde bedragen heeft voldaan.
Niettegenstaande het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de
goederenrechtelijke gevolgen van het eigendomsvoorbehoud
van de voor uitvoer bestemde Producten worden beheerst door
het recht van de staat van bestemming, doch slechts indien op
grond van dat recht het voormelde eigendomsrecht niet zijn
werking verliest totdat al hetgeen Afnemer krachtens enige
Overeenkomst aan Melspring verschuldigd is volledig is
voldaan. Een en ander conform het bepaalde in artikel 10:128
lid 2 BW.
Betaling
Melspring is gerechtigd periodiek te factureren.
Betaling door Afnemer van de koopsom en ieder ander aan hem
gefactureerd bedrag geschiedt, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk
anders is overeengekomen, volgens de in het handelsverkeer
gebruikelijke conditie van door Melspring geaccepteerd,
onherroepelijk, geconfirmeerd cash accreditief.
Afnemer heeft ter zake zijn betalingsverplichtingen geen recht
op inhouding, aftrek of verrekening, uit welken hoofde ook,
terwijl Afnemer evenmin het recht toekomt zijn
betalingsverplichtingen op te schorten. Door betaling accepteert
Afnemer onherroepelijk de prestatie van Melspring.
Alle betalingen moeten op zodanig tijdstip geschieden, dat zij,
voor zover er geen andere termijn is overeengekomen, binnen
de Betalingstermijn door Melspring zijn ontvangen. Alle
Betalingstermijnen zijn fataal in de zin van artikel 6:83 onder a
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BW waardoor Afnemer bij overschrijding van de
Betalingstermijn direct in verzuim geraakt.
Bij overschrijding van de Betalingstermijn vervallen eventuele
aan Afnemer verstrekte kortingen, is Melspring gerechtigd om
zonder voorafgaande
ingebrekestelling de wettelijke
handelsrente zoals bedoeld in artikel 6:119a BW in rekening te
brengen, vermeerderd met 15% incassokosten over de onbetaald
gebleven bedragen met een minimum van EUR 500,-.
Alle door Melspring te maken kosten van invordering,
waaronder tevens begrepen de kosten verbonden aan het
terugnemen of terugvorderen van de Producten, komen voor
rekening van Afnemer. Voor de incassokosten, verschuldigd bij
inschakeling van derden, geldt het tarief dat derden voor de
incasso van vorderingen ingevolge de voor hen geldende
richtlijnen in rekening mogen brengen, te vermeerderen met de
te maken proceskosten.
Reclames omtrent een factuur moeten binnen acht (8) Dagen na
factuurdatum Schriftelijk bij Melspring zijn ingediend. Na deze
termijn worden klachten ter zake van facturen niet meer in
behandeling genomen en heeft Afnemer zijn recht op reclame
verwerkt. Een reclame omtrent een factuur doet niet af aan de
betalingsverplichting van Afnemer ten aanzien van die
betreffende factuur.
Melspring is gerechtigd de bedragen die zij aan Afnemer
verschuldigd is, dan wel op enig moment verschuldigd zal
worden, te verrekenen met bedragen die Afnemer, uit welke
hoofde ook, aan Melspring verschuldigd is of op enig moment
verschuldigd zal worden.
Reclame
Afnemer heeft het recht bij afscheiding, weging, telling, meting
of monstername van de Producten aanwezig te zijn of zich
daarbij te doen vertegenwoordigen. Indien Afnemer van dit
recht gebruik wenst te maken dient hij Melspring uiterlijk
binnen drie (3) dagen na ontvangst van de verkoopbevestiging
hiervan in kennis te stellen. Indien Afnemer van dit recht geen
gebruik maakt wordt hij geacht met de wijze van afscheiding,
weging, telling, meting en monstername in te stemmen en de
uitkomst hiervan te hebben aanvaard. Reclames ter zake hiervan
zijn in dat geval uitgesloten.
Afnemer is verplicht de Producten onmiddellijk na ontvangst
door Afnemer, of na ontvangst door een in zijn opdracht
handelende derde, nauwkeurig te inspecteren. Afnemer dient
eventuele gebreken aan de Producten, alsmede verschillen in
hoeveelheid, gewicht, samenstelling en/of kwaliteit tussen de
afgeleverde Producten en de daarvan op de orderbevestiging of
factuur gegeven beschrijving, onmiddellijk en in ieder geval
binnen achtenveertig (48) uur na ontvangst van de Producten, of
indien dit eerder is binnen achtenveertig (48) uur na inspectie
van de Producten door of vanwege Afnemer, Schriftelijk aan
Melspring te melden. In geval van Levering op een nietwerkdag zal de termijn ingaan op de eerstvolgende werkdag.
Tevens dient direct een vermelding van de gebreken op het
overdrachts- of ontvangstbewijs gemaakt te worden.
Bij gebreke van tijdige Schriftelijke melding door Afnemer
vervallen alle eventuele aanspraken van Afnemer jegens
Melspring ter zake. Bij tijdige Schriftelijke melding zullen
daaruit voor Melspring voortvloeiende verplichtingen zijn
beperkt tot de aansprakelijkheid als omschreven in artikel 11 en
heeft Afnemer jegens Melspring geen verdere aanspraken.
Zolang Melspring de reclame, na controle door Melspring, niet
Schriftelijk als terecht heeft aanvaard en niet met retournering
van de Producten heeft ingestemd, staat het Afnemer niet vrij de
Producten te retourneren. Het retourneren van de Producten
komt steeds voor rekening en risico van Afnemer.
Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij Producten die
onderdeel uitmaakt van een uit meer partijen bestaande
leverantie geven Afnemer nimmer het recht op ontbinding van
de gehele Overeenkomst.
Afnemer heeft geen recht tot reclameren ten aanzien van
Producten die geheel of gedeeltelijk zijn ver- of bewerkt, in
gebruik zijn genomen, door Afnemer zijn doorverkocht of
waarvan om welke reden dan ook door Melspring geen controle
meer kan plaatsvinden. Evenmin heeft Afnemer het recht tot
reclameren ten aanzien van gebreken die zijn ontstaan door
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onjuist gebruik van het Product of die voortvloeien uit
ongelukken die niet aan Melspring kunnen worden toegerekend.
Indien door Melspring meer of minder wordt geleverd dan werd
overeengekomen, kan dit geen reden zijn tot reclameren.
Afnemer heeft in dat geval wel het recht dan wel de verplichting
naar evenredigheid meer dan wel minder te betalen.
Rechtsvorderingen dienen binnen één (1) jaar na de tijdige
reclame op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.
Garantie
Melspring garandeert dat de Producten gedurende een periode
van één (1) jaar na de levering naar hoeveelheid, gewicht,
samenstelling en kwaliteit beantwoorden aan hetgeen partijen
hebben afgesproken, met inachtneming van de in de branche
gebruikelijke margeverschillen. Voor zover de Producten door
Melspring aan Afnemer zijn verkocht op basis van een door een
leverancier van Melspring verstrekte kwaliteitsomschrijving is
Melspring tot niet meer gehouden dan in deze
kwaliteitsomschrijving is aangegeven.
De in het voorgaande lid bedoelde garantie geldt niet indien:
a. de geconstateerde gebreken niet zijn toe te schrijven aan een
gebrek van het geleverde product of een gebrek in de
fabricage daarvan en zij geacht moeten worden het
gevolg te zijn van een onjuist of onoordeelkundig
gebruik;
b. de geconstateerde gebreken aan het product het gevolg zijn
van ondeskundig verrichte handelingen door anderen
dan Melspring zelf of gebruik van het product voor
een ander doel dan waarvoor het is bedoeld;
c. de Producten niet op een in de branche gebruikelijke wijze
zijn geconserveerd;
d. de voorwaarden die vermeld staan op het Product of in de
gebruikshandleidingen niet zijn nageleefd.
De aansprakelijkheid van Melspring uit hoofde van deze
garantie-verplichting is onder alle omstandigheden beperkt tot
het bedrag van de koopprijs van de betreffende Producten.
Aansprakelijkheid
Melspring is niet aansprakelijk voor de door Afnemer dan wel
derden geleden schade, behoudens voor zover er zijdens
Melspring sprake is van niet rechtsgeldig uitsluitbare opzet of
bewuste roekeloosheid.
Melspring is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door
haar personeel of andere bij de uitvoering van haar
Overeenkomst met Afnemer ingeschakelde personen. Deze
uitsluiting omvat tevens opzet en grove roekeloosheid, voor
zover deze personen niet met de leiding van de uitvoering zijn
belast.
Melspring is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van
aansprakelijkheid van Afnemer jegens derden op welke grond
dan ook.
De uitsluiting van aansprakelijkheid, als bedoeld in de
artikelen11.1, 11.2 en 11.3 hiervoor geldt voor iedere vorm van
schade, waaronder directe en indirecte schade, bedrijfsschade,
gederfde winst en iedere andere vorm van gevolgschade.
Afnemer is gehouden Melspring te vrijwaren respectievelijk
schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot
vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van
Melspring in deze Voorwaarden in de verhouding met Afnemer
is uitgesloten.
In elk geval is iedere aansprakelijkheid van Melspring beperkt
tot het bedrag dat wordt uitgekeerd onder de door Melspring
gesloten aansprakelijkheids-verzekeringspolissen. Voor zover,
om welke reden dan ook, de verzekeraar niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van Melspring beperkt tot ten
hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de
Overeenkomst, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
Overmacht
Indien Melspring door overmacht wordt verhinderd de
Overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren, wordt de
termijn waarbinnen Melspring haar verplichtingen dient na te
komen verlengd. Tevens heeft Melspring in het geval van
overmacht het recht om zonder rechterlijke tussenkomst de
uitvoering van de Overeenkomst op te schorten of de
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Overeenkomst geheel of gedeeltelijk als ontbonden te
beschouwen, zulks te harer keuze, zonder dat zij tot enige
schadevergoeding is gehouden.
Onder overmacht wordt onder meer maar niet uitsluitend
verstaan: staking, brand, machinebreuk en andere
bedrijfsstoornissen, hetzij bij Melspring hetzij bij haar
leveranciers van Producten en diensten, transportstoringen en
andere buiten de macht van Melspring liggende gebeurtenissen,
zoals oorlog, blokkade, oproer, economische ontwrichting,
epidemie, overstroming en stormen, alsmede vertraging of
uitblijven van levering door leveranciers van Melspring en het
niet verkrijgen van de van overheidswege voorgeschreven
vergunningen.

15.1.

15.2.
13.
13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

Industriële en intellectuele eigendom
Indien en voor zover de Producten zijn geleverd of verricht
volgens het voorgeschreven ontwerp van Afnemer staat
Afnemer ervoor in dat deze Producten geen inbreuk maken op
enige (industriële en/of intellectuele eigendoms) rechten van
derden. Afnemer vrijwaart Melspring voor alle aanspraken van
derden ter zake daarvan. Afnemer zal Melspring alle kosten,
schades en interesten vergoeden die het gevolg zijn van enige
inbreuk op eigendomsrechten van derden.
Indien tegen Melspring of een van Melsprings leveranciers een
vordering wordt ingesteld, stelt Melspring Afnemer daarvan in
kennis en dient Afnemer voor eigen rekening alle maatregelen
te treffen om een (beweerde) aanspraak op te heffen, waaronder
zo nodig het voeren van gerechtelijke procedures. Melspring
verleent hierbij – op verzoek van Afnemer - assistentie tegen
vergoeding van de daarmee gemoeide kosten.
De industriële en/of intellectuele eigendomsrechten op de
modellen, concepten, gereedschappen en/of Producten welke in
opdracht van Afnemer door Melspring zijn vervaardigd behoren
te allen tijde toe aan Melspring.
De door Melspring geleverde Producten mogen niet zonder
voorafgaande toestemming van Melspring door Afnemer
worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van
derden worden gebracht, anders dan voor zover is toegestaan op
grond van het in de Overeenkomst beoogde gebruik.
Melspring is gerechtigd de Producten te voorzien van namen,
(beeld)merken, coderingen en/of andersoortige uitlatingen,
teneinde de herkomst van de Producten te kunnen herleiden.
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16.
16.1.

16.2.

16.3.
14.
14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

15.

Uitvoering van de Overeenkomst
Melspring is bevoegd om voor de uitvoering van de
Overeenkomst opdrachten aan derden te verstrekken. Melspring
is eveneens gerechtigd de Overeenkomst tussentijds op te
zeggen. Indien Melspring al met de uitvoering was aangevangen
voldoet zij aan Afnemer de redelijke met de overgang naar een
andere leverancier gemoeide kosten.
Afnemer dient alle hulpmiddelen, voorzieningen, gegevens en
informatie die nodig zijn voor een goede uitvoering van de
Overeenkomst steeds tijdig en in overeenstemming met het in
dit lid bepaalde aan Melspring aan te reiken. Alle hulpmiddelen,
waaronder in ieder geval worden begrepen, maar niet beperkt
tot, gegevensdragers, tekeningen, recepten, ontwerpen en
monsters, die door Afnemer voor de uitvoering van de
werkzaamheden aan Melspring ter beschikking zijn gesteld,
worden franco aan Melspring toegezonden en worden
Melsprings eigendom. Deze bepalingen gelden eveneens voor
die hulpmiddelen, die Afnemer speciaal in het kader van de
Overeenkomst heeft gemaakt en/of heeft laten maken. Schade
aan deze hulpmiddelen komt voor rekening van Afnemer.
Afnemer staat bovendien in voor de juistheid, de volledigheid
en de betrouwbaarheid van de door hem aan Melspring
verstrekte gegevens, hulpmiddelen en informatie.
Afnemer is verplicht tot het tijdig ter beschikking hebben van
alle voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde
vergunningen, ontheffingen en andere beschikkingen.
Afnemer verplicht zich tot het ondertekenen van alle
verklaringen ten aanzien van het hulpmiddel welke Melspring
wenselijk acht.
Geheimhouding
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17.
17.1.

17.2.

Afnemer en zijn (ingeleende) personeel, alsmede door hem
ingeschakelde bedrijven en hun (ingeleend) personeel, zijn
gehouden alle informatie waarvan Afnemer weet of
redelijkerwijs behoort te weten dat het vertrouwelijke
informatie betreft, geheim te houden en uitsluitend te gebruiken
voor de uitvoering van de Overeenkomst. Als vertrouwelijke
informatie heeft in ieder geval te gelden alle persoonsgegevens,
gegevens die tot leveranciers en/of klanten van Melspring
herleidbaar zijn, werkwijzen van Melspring, bedrijfsgegevens,
modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en andere documenten
die Melspring aan Afnemer ter beschikking stelt, evenals de
knowhow waarvan Afnemer via Melspring kennis heeft
genomen.
Afnemer dient alle modellen, ontwerpgegevens, tekeningen en
andere documenten die Melspring aan Afnemer ter beschikking
heeft gegeven, zodra de Overeenkomst eindigt, wordt beëindigd
of niet tot stand komt, onverwijld aan Melspring te retourneren.
Alle als in dit artikel bedoelde informatie zal door Afnemer niet
openbaar worden gemaakt of vermenigvuldigd, tenzij na
verkregen Schriftelijke toestemming van Melspring. Afnemer is
gehouden daartoe geëigende maatregelen te treffen.
Indien Afnemer voor de uitvoering van de Overeenkomst,
technische gegevens en/of documentatie aan derden kenbaar
dient te maken, verplicht hij - nadat hij daarvoor Schriftelijk
toestemming van Melspring heeft verkregen – zich deze
derde(n) eenzelfde geheimhoudingsplicht als in dit artikel
bedoeld op te leggen.
Indien Afnemer één of meer bepalingen uit dit artikel
overtreedt, verbeurt hij per overtreding, zonder dat een nadere
ingebrekestelling vereist is, een door Melspring direct opeisbare
boete van EUR 25.000,-, onverminderd het recht van Melspring
om volledige schadevergoeding te vorderen.
Overdracht van rechten en verplichtingen
Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Melspring
is het Afnemer niet toegestaan één of meer rechten en/of
verplichtingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk over
te dragen aan derden.
Afnemer zal de uitvoering van de verplichtingen uit de
Overeenkomst noch geheel noch gedeeltelijk aan derden
uitbesteden zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van
Melspring.
Onder alle omstandigheden blijft Afnemer te allen tijde
aansprakelijk voor de tussen Melspring en Afnemer tot stand
gekomen Overeenkomst.
Indien Afnemer één of meer bepalingen uit dit artikel
overtreedt, verbeurt hij per overtreding, zonder dat een nadere
ingebrekestelling vereist is, een door Melspring direct opeisbare
boete van EUR 25.000,-, onverminderd het recht van Melspring
om volledige schadevergoeding te vorderen.
Opschorting en ontbinding
Melspring heeft, indien Afnemer niet, niet behoorlijk of niet
tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de
Overeenkomst of deze Voorwaarden mocht voortvloeien, of
indien Melspring redelijkerwijs mag verwachten dat Afnemer
tekort zal schieten in de nakoming van enige verplichting jegens
Melspring, het recht de (verdere) uitvoering van haar
verplichtingen op te schorten door middel van een Schriftelijke
kennisgeving, zonder dat Melspring tot enige schadevergoeding
is gehouden, doch onverminderd de haar verder toekomende
rechten, met name het recht op vergoeding van de schade. In
deze gevallen is elke vordering die Melspring ten laste van
Afnemer heeft onmiddellijk en geheel opeisbaar. Melspring is
bevoegd deze vordering te verrekenen met alle, al dan niet reeds
opeisbare vorderingen van Afnemer op Melspring.
In het geval waarin Afnemer:
– in staat van faillissement wordt verklaard, wordt toegelaten tot
de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen,
zelf verzoekt tot zijn faillissement of surseance van betaling of
toelating tot de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor
Natuurlijke Personen, tot boedelafstand overgaat, dan wel
beslag op (een gedeelte van) zijn vermogen wordt gelegd;

-
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18.
18.1.

onder curatele wordt gesteld of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of
delen ervan verliest;
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of
een gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng
van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande
vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de
doelstelling van zijn bedrijf;
komt te overlijden;
enige uit kracht der wet of op grond van de
Overeenkomst of deze Voorwaarden op hem rustende
verplichting niet, niet tijdig en/of niet behoorlijk
nakomt
is Melspring gerechtigd de Overeenkomst met directe ingang,
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke
kennisgeving, één of ander onverminderd haar overige rechten
met name het recht op vergoeding van de schade. Melspring is
bevoegd deze vordering te verrekenen met alle, al dan niet reeds
opeisbare vorderingen van Afnemer op Melspring.
In de in het eerste en tweede lid bedoelde gevallen is Afnemer
verplicht op eerste verzoek van Melspring de nog in zijn bezit
zijnde onbetaalde Producten ter beschikking van Melspring te
stellen. Melspring is in dat geval gerechtigd deze Producten tot
zich te nemen, waar deze zich ook mochten bevinden en zo
nodig de panden en de terreinen van Afnemer te betreden.

Verwerking van persoonsgegevens
Bij de uitvoering van de Overeenkomst worden
persoonsgegevens verwerkt (zoals de contactgegevens van

leveranciers en afnemers). Melspring zal in dat kader en op
grond
van
toepasselijke
privacywetgeving
als
verwerkingsverantwoordelijke worden aangemerkt. Op de
verwerking van persoonsgegevens is het privacy statement van
Melspring van toepassing. In het privacy statement is meer
informatie te vinden over de verwerkingen door Melspring. Het
privacy statement van Melspring kan worden nagelezen op de
website van Melspring, te weten www.melspring.nl.
19.
19.1.

19.2.

19.3.

Overig
Deze Voorwaarden zijn beschikbaar in het Nederlands, het
Engels, het Duits en het Frans. In geval van een verschil in
betekenis is de Nederlandse tekst bepalend.
Op een Overeenkomst met Afnemer en deze Voorwaarden is
Nederlands recht (met inbegrip van het Weens Koopverdrag
(Convention on International Sales of Goods) van toepassing.
Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de
Overeenkomst met Afnemer en/of deze algemene voorwaarden
zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem,
met dien verstande dat Melspring het recht heeft vorderingen
tegen Afnemer aanhangig te maken bij andere rechterlijke
colleges, die op grond van nationale of internationale rechts- en
verdragsregels bevoegd zijn.
***

