ALGEMENE- INKOOP, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERDITEC BV
gevestigd aan de Rivium Boulevard 301, 2909 LK , Capelle aan den IJssel,
ingeschreven onder KvK nummer 66455324

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a.
VerdiTec: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VerdiTec bv.
b. Koper: de partij met wie VerdiTec een koopovereenkomst heeft gesloten;
c.
opdrachtgever: degene die VerdiTec opdracht geeft tot het uitvoeren of doen uitvoeren van reparatie- of andere werkzaamheden.
d. Fabrikant: de partij die met, voor en namens VerdiTec watergassystemen produceert en levert.
e.
Toeleveranciers: partijen die VerdiTec andere producten leveren dan als bedoeld onder punt d.
Artikel 2 Toepasselijkheid
a.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op aanbiedingen, offertes en elke verkoop en levering van zaken aan en verrichting van diensten ten behoeve van
derden (kopers c.q. opdrachtgevers, fabrikanten en toeleveranciers) door VerdiTec. Partijen verklaren voorts dat deze voorwaarden ook op eerder gesloten en
nog te sluiten overeenkomsten van toepassing zijn.
b. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van andere partijen wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke aanvaarding door VerdiTec.
c.
Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen volledig van toepassing.
d. Afwijkingen van de overeenkomst en algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk en uitdrukkelijk met VerdiTec zijn overeengekomen.
Artikel 3 Aanbiedingen, offertes en prijzen
a.
Elke offerte wordt schriftelijk (per brief of per mail) bevestigd en is van kracht gedurende de daarin gestelde termijn. De aanvaarding van de aanbieding door
koper of opdrachtnemer is slechts geldig indien deze binnen de gestelde termijn plaatsvindt.
b. Voor niet bevestigde opdrachten geldt dat VerdiTec gemachtigd is de aanbieding in te trekken.
c.
Offertes afkomstig van toeleveranciers zijn onherroepelijk, tenzij uit de offertes, etc. ondubbelzinnig blijkt dat deze vrijblijvend zijn.
d. VerdiTec kan niet aan zijn aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de koper of opdrachtgever, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het
maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding en/of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
e.
Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding en/of offerte opgenomen aanbod dan is VerdiTec daaraan niet
gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij VerdiTec anders aangeeft.
Artikel 4 De Overeenkomst
a.
Een overeenkomst tussen VerdiTec en koper, leverancier c.q. opdrachtgever komt tot stand na schriftelijke aanvaarding van de aanbieding c.q. offerte.
Artikel 5 Prijswijzigingen
a.
Overeengekomen prijzen bij een overeenkomst van opdracht zijn slechts indicatief tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
b. Prijswijzigingen ten gevolge van onder meer wijzigingen in belastingen, accijnzen, fabrieks- en/of importeursprijzen en/of valutakoersen worden te allen tijde in
de prijs doorberekend.
c.
Indien de prijs ingevolge hetgeen in lid b. is bepaald, met meer dan 10% wordt of dreigt te worden overschreden dan heeft koper c.q. opdrachtnemer – na
daarover van VerdiTec ontvangen kennisgeving – het recht de overeenkomst te ontbinden ingeval de verhoging van de prijs plaats vindt binnen drie maanden
na het sluiten van de overeenkomst. In dat geval heeft VerdiTec recht op vergoeding van de daadwerkelijk door haar gemaakte kosten, zulks met een minimum
van 10% van de aanvankelijke prijs.
d. Indien een toeleverancier een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging uitoefent, is
VerdiTec bevoegd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder daarbij schadeplichtig te zijn, te ontbinden. De toeleverancier zal geen beroep kunnen
doen op een overeengekomen of een hem op grond van enige wettelijke bepaling toekomende bevoegdheid tot prijsverhoging voor reeds gedane bestellingen.
Artikel 6 Levering
a.
Levertijden gelden slechts bij benadering en gelden nimmer als een fatale termijn. Vervroegde aflevering is te allen tijde toegestaan tenzij partijen anders zijn
overeengekomen. Bij overschrijding van de geplande leveringsdatum met een termijn van drie maanden of meer, kan de koper VerdiTec schriftelijk in gebreke
stellen. Indien VerdiTec een maand na de ingebrekestelling haar verplichtingen dan nog niet is nagekomen, heeft koper c.q. opdrachtgever het recht om de
overeenkomst per aangetekende brief buitengerechtelijk te ontbinden.
b. De wijze van transport wordt door VerdiTec bepaald en geschiedt steeds voor risico van opdrachtgever. Deze zaken zijn vanaf het tijdstip dat de zaken ter
beschikking staan aan de vervoerder voor rekening en risico voor de opdrachtgever.
c.
Verzekering kan plaats vinden op verzoek en voor rekening van opdrachtgever. Bepalingen, opgenomen in de condities van vervoerder, kunnen geen afbreuk
doen aan hetgeen in dit lid is bepaald.
Artikel 7 Technische eisen
a.
Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is koper er verantwoordelijk voor dat de te leveren zaken voldoen aan de
technische eisen of normen, die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.
b. Andere technische eisen, die door de koper aan de te leveren systemen / producten worden gesteld en welke afwijken van de normale configuratie, dienen bij
het sluiten van de koop door koper nadrukkelijk schriftelijk te worden geformuleerd.
Artikel 8 Monsters
a.
Indien verkoper een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit altijd slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren
zaken kunnen van het monster/model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk was vermeld dat zou worden geleverd conform het getoonde of verstrekte
monster, model of voorbeeld.
b. Verkoper is bevoegd zaken te leveren die afwijken van hetgeen is overeengekomen, indien het betreft wijzigingen in de te leveren zaken, de verpakking of
bijbehorende documentatie welke vereist zijn om te voldoen aan toepasselijke wettelijke voorschriften of indien het betreft geringe wijzigingen van de zaak die
een verbetering betekenen.
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Artikel 9 Meerwerk
a.
Indien tijdens de installatiewerkzaamheden blijkt dat het voor een adequate installatie noodzakelijk is om extra werkzaamheden te verrichten of extra
voorzieningen aan te brengen, zal VerdiTec de opdrachtgever hierover zo spoedig mogelijk in kennis stellen.
b. opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed indien partijen tussentijds overeenkomen de opdracht en/of de daaruit
voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.
c.
Ingeval van een overeengekomen wijziging en/of aanvulling van de opdracht heeft VerdiTec het recht de extra kosten daarvoor aan opdrachtgever in rekening
te brengen.
d. In afwijking van lid c. zal VerdiTec geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die haar
kunnen worden toegerekend.
Artikel 10 Facturering en betaling
a.
Toeleverancier en fabrikant dienen facturen in enkelvoud en in euro’s, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, te richten aan Verditec bv met
inachtneming van de factureringsregels van de EU. Op de facturen dient men het ordernummer van VerdiTec, het BTW-nummer van VerdiTec en het eigen
BTW-nummer te vermelden.
b. Volledige betaling van de koper dient binnen 14 dagen na levering van het gekochte of na het verrichten van de dienst contant door aan- of overschrijving op de
bankrekening van - VerdiTec te geschieden, zonder dat koper c.q. opdrachtgever recht heeft op enige korting of een beroep kan doen op verrekening of
opschorting.
c.
Ingeval van een overeenkomst van levering van een VerdiTec H2 systeem dient koper - bij het verstrekken van de opdracht - aan VerdiTec een voorschot ter
grote van 50% van het totale order bedrag (inclusief de kosten voor de emissiemetingen) te betalen. Op de dag vóór aanlevering en installatie van dit systeem
dient het restant van het totale orderbedrag te worden voldaan tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
d. Bij overschrijding van de hiervoor genoemde termijnen is de koper c.q. de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de
wettelijke rente vermeerderd met 2% op jaarbasis verschuldigd. Een gedeelte van de maand wordt gelijkgesteld aan een gehele maand.
e.
De opdrachtgever is niet bevoegd op het verschuldigde bedrag enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
f.
Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
g.
Bovendien zijn de door VerdiTec in redelijkheid gemaakt incassokosten verschuldigd, welke in ieder geval 15% van de door de koper c.q. opdrachtgever
verschuldigde bedragen, bedraagt, zulks met een minimum van € 150. Voorts kan VerdiTec in dat geval de uitvoering van de opdracht opschorten met een
beroep op de onzekerheidsexceptie.
h. Vervangen materialen, onderdelen en/of zaken zijn eigendom van VerdiTec zonder dat opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken, tenzij dit
uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
i.
Betalingen aan toeleveranciers zullen geschieden binnen 30 dagen, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen, mits de geleverde zaken en/of
uitgevoerde diensten en/of werkzaamheden zijn goedgekeurd en na ontvangst van alle bijbehorende documentatie waaronder de correct geadresseerde en
volledige factuur.
j.
In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van VerdiTec en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens VerdiTec
onmiddellijk opeisbaar.
Artikel 11 Garantie
1.
VerdiTec garandeert namens de fabrikant gedurende een periode van twaalf maanden na levering en installatie de correcte werking van het door haar
geleverde H2 systeem.
2.
De garantie van VerdiTec is beperkt tot het kosteloos door de fabrikant doen repareren van het geleverde systeem, dan wel die - naar inzicht van VerdiTec
en/of haar fabrikant - door de fabrikant te doen vervangen door een nieuw en/of volledig gereviseerd gelijkwaardig systeem.
3.
Op nieuwe onderdelen en andere nieuwe zaken is geen andere garantie van toepassing dan die welke door fabrikant(en) c.q. importeur(s) op deze zaken is
verstrekt.
4.
Alle garanties vervallen als koper(s) de instructies voor gebruik van (één van) de geleverde H2 systemen niet nauwkeurig volgen of hebben gevolgd, dan wel op
eigen initiatief / gezag zonder overleg met VerdiTec wijzigingen aan (één van) de H2 systemen hebben aangebracht.
Artikel 12 Aansprakelijkheid
1.
VerdiTec is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door bewuste roekeloosheid of opzet van VerdiTec.
2.
VerdiTec is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Koper c.q. opdrachtgever. In het geval van consumentenkoop strekt deze beperking niet verder dan die is
toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
3.
VerdiTec is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat VerdiTec is uitgegaan van door de Koper c.q. opdrachtgever verstrekte onjuiste
en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor VerdiTec kenbaar behoorde te zijn.
4.
Indien VerdiTec aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van VerdiTec beperkt tot het bedrag tot maximaal eenmaal het
bedrag dat in de factuur staat vermeld of tot het bedrag waarop de door VerdiTec aangesloten verzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico
dat VerdiTec overeenkomstig de verzekering draagt.
5.
De Koper c.q. opdrachtgever dient de schade waarvoor VerdiTec aansprakelijk kan worden gehouden, zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 10
dagen na het ontstaan van de schade aan VerdiTec te melden, een en ander op straffe van verval van enig vergoedingsrecht van deze schade.
6.
Iedere aansprakelijkheidsvordering jegens VerdiTec vervalt binnen één jaar nadat de Koper c.q. opdrachtgever bekend is geraakt met het schadebrengende
feit of hiermee redelijkerwijs bekend had kunnen zijn.
Artikel 13 Overmacht
a.
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten
aan schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
b. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daar omtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten
komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de verkoper niet in staat is de verplichtingen na
te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de verkoper worden daaronder begrepen.
c.
Als overmacht opleverende omstandigheden worden o.a. beschouwd: werkstaking, uitsluiting, brand, waterschade, natuurrampen of andere van buiten
komende onheilen, mobilisatie, oorlog, verkeersbelemmeringen, blokkades, in- of uitvoerbelemmeringen of andere overheidsmaatregelen, stagnatie of
vertraging in de aanvoer van grondstoffen of machineonderdelen, gebrek aan arbeidskrachten, alsmede elke omstandigheden, waardoor de normale gang in
het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door VerdiTec in redelijkheid niet van de opdrachtgever mag worden
verlangd.
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d.
e.

De verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de verkoper zijn
verplichtingen had moeten nakomen.
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan
twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 14 Eigendomsvoorbehoud en risico
a.
VerdiTec behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan de koper afgeleverde zaken, tot dat de koopprijs voor al deze zaken volledig is voldaan. Indien
VerdiTec in het kader van de koopovereenkomst ten behoeve van koper door koper te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom
tot dat koper c.q. opdrachtgever ook de daarop betrekking hebbende vordering geheel heeft voldaan. Tevens geldt de voorbehouden eigendom voor de
vorderingen die VerdiTec ten opzichte van koper c.q. opdrachtgever mocht verkrijgen wegens te kort schieten van koper c.q. opdrachtgever in zijn
verplichtingen jegens VerdiTec.
b. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op koper c.q. opdrachtgever is overgegaan, mag hij deze zaken niet verpanden of aan een derde enig ander
recht daarop verlenen en is hij gehouden ieder evenement dat VerdiTec in haar belang als eigenaar van die zaak schaadt of kan schaden bij haar te melden.
VerdiTec is tot generlei vrijwaring van koper c.q. opdrachtgever voor diens aansprakelijk als houder van de zaak gehouden. Anderzijds vrijwaart koper c.q.
opdrachtgever VerdiTec voor aanspraken die derden jegens haar geldend zouden kunnen maken in verband met het eigendom voorbehoud.
c.
Koper c.q. opdrachtgever is verplicht de zaak voor de duur van de voorbehouden eigendom tegen risico te verzekeren en verzekerd te houden. Koper c.q.
opdrachtgever verleent VerdiTec door ondertekening van de overeenkomst een onherroepelijke volmacht uitkeringen op basis van het verzekerde risico
namens hem in ontvangst te nemen.
d. Indien koper c.q. opdrachtgevers in de nakoming van zijn verplichtingen te kort schiet of VerdiTec goede grond geeft om te vermoeden dat hij daarin te kort zal
schieten, is VerdiTec gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak terug te nemen. Met name – doch niet uitsluitend, bestaat dit recht, indien
koper c.q. opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd, indien zijn faillissement is aangevraagd of uitgesproken of indien hij enige
betalingsregeling met één of meer van zijn crediteuren treft. Na terugname zal koper c.q. opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde (die in
geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke prijs) verminderd met de voor de terugneming door VerdiTec gemaakte kosten en verminderd met hetgeen hij
terzake van de niet- nakoming van zijn verplichtingen aan VerdiTec verschuldigd is.
e.
Indien derden rechten pretenderen ten aanzien van de door VerdiTec geleverde doch nog niet (geheel) betaalde zaken, dient koper c.q. opdrachtgever VerdiTec
binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen op de hoogte te stellen. VerdiTec is in dat geval gerechtigd de betreffende zaken bij koper c.q.
opdrachtgever weg te (laten) halen, terug te nemen en elders op te slaan.
Artikel 15 Ontbinding van de overeenkomst
a.
Verkoper heeft het recht de koopovereenkomst éénzijdig te ontbinden:
Indien na het sluiten van de overeenkomst aan verkoper omstandigheden ter kennis komen die verkoper goede grond geven te vrezen dat koper niet aan
zijn verplichtingen zal voldoen
Indien de verkoper de koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is.
b. In de genoemde gevallen is verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te
gaan, onverminderd het recht van verkoper schadevergoeding te vorderen.
Artikel 16 Gebreken, klachttermijnen
a.
De koper dient de gekochte zaken bij aflevering of zo spoedig mogelijk daarna te (laten) onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de
overeenkomst beantwoordt, te weten:
of het juiste product is geleverd
of het afgeleverde product overeenstemt met de koopovereenkomst
of het afgeleverde product voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen of -indien deze ontbreken- aan de eisen die gesteld mogen worden voor een
normaal gebruik.
b. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd het product of de toegezonden factuur, dan dient de koper deze binnen 8 dagen na leverings- c.q.
factuurdatum aan verkoper te melden.
c.
Niet zichtbare gebreken dient de koper binnen 10 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na aflevering te melden aan verkoper.
d. Ook indien koper tijdig reclameert, blijft zijn verplichting tot betaling en afname van gedane bestellingen bestaan. Producten kunnen slechts na voorafgaande
schriftelijke toestemming aan verkoper worden geretourneerd.
Artikel 17 Kredietbeperking en incassokosten.
a.
Verkoper is gerechtigd een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te brengen, welke door koper niet is verschuldigd bij betaling der factuur binnen 8
dagen na factuurdatum.
b. Is de koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van koper.
c.
De koper is jegens de verkoper alle door de verkoper gemaakte gerechtelijke kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt
alleen, indien de verkoper en koper met betrekking tot een overeenkomst waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke
procedure voeren en een rechtelijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarbij de koper volledig of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 18 Geheimhouding
a.
Zowel VerdiTec als de opdrachtgever zijn verplicht om gedurende de looptijd en na beëindiging van de overeenkomst geheimhouding te betrachten over alle
feiten en bijzonderheden betreffende de onderneming waarvan hij of zij weet of redelijkerwijze kan vermoeden dat deze vertrouwelijk zijn. Deze
geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van de werknemers, cliënten, opdrachtgevers en andere relaties waarvan uit hoofde van de Opdracht
kennis is genomen.
Artikel 19 Privacy en cookies
a.
De gegevens en informatie die de opdrachtgever aan VerdiTec verstrekt, zal VerdiTec zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.
b.
VerdiTec mag de persoonsgegevens van de opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het
afhandelen van een klacht.
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c.
d.

e.
f.

Het is VerdiTec niet toegestaan om de persoonsgegevens van de opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te
maken.
Indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak VerdiTec gehouden is vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken, en
VerdiTec zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is VerdiTec niet
gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling. Tevens is de opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige
schade die hierdoor is ontstaan.
De opdrachtgever gaat akkoord dat VerdiTec de opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de
opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de opdrachtgever dit kenbaar maken.
VerdiTec behoudt zich het recht voor de overige gegevens van de opdrachtgever geanonimiseerd te gebruiken voor (statistisch) onderzoek en database.

Artikel 20 Wijziging algemene voorwaarden
a.
VerdiTec heeft het recht om deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
b.
Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten.
c.
VerdiTec zal de opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van de wijzigingen.
d.
De wijzigingen aan de algemene voorwaarden zullen na dertig dagen nadat de opdrachtgever op de hoogte is gesteld van de wijzigingen van kracht zijn.
e.
Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de aangekondigde wijzigingen, heeft de opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.
Artikel 21 Geschillen
a.
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijk rechter zal elk geschil tussen koper en verkoper, in geval de Rechtbank bevoegd is,
worden beslecht door de Rechtbank te Rotterdam.
b. Verkoper blijft echter wel gerechtigd de koper te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijk internationale verdrag bevoegd rechter.
c.
De koper heeft het recht binnen de door de verkoper c.q. diens raadsman gestelde sommatietermijn tot betaling van de openstaande vordering ingeval
verkoper zich bij sommatie heeft beroepen op het bepaalde in lid 1, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke
internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.
d. Op elke overeenkomst tussen koper en verkoper is Nederlands recht van toepassing, zoals dat is neergelegd in het Nederlandse Burgerlijk Wetboek en derhalve
met uitsluiting van recht dat is neergelegd in wetten en/of internationale verdragen betreffende internationale koop en verkoop van roerende zaken.

