
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden 

 
Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van de vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid ALOM b.v. (hierna te noemen ‘ALOM’) gevestigd en kantoorhoudende 

aan Kolk 1 te Arkel. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. 



 
 
 
 

Artikel 1 / Toepasselijke voorwaarden 
1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepas- 

sing op alle door ALOM uitgebrachte offertes, aanbiedin- 

gen, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten met 

ALOM alsmede op de uitvoering daarvan door ALOM. 

2. Onder ‘de wederpartij’ wordt in deze voorwaarden 

verstaan: iedere (rechts) persoon die met ALOM een 

overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst af te 

sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), 

gemachtigde(n) en erfgenamen. 

3. Door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden 

worden door ALOM uitdrukkelijk van de hand gewezen 

ook al zouden deze in het kader van een eerdere rechts- 

betrekking door ALOM zijn aanvaard. Op van deze 

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden afwijkende 

bedingen kan door de wederpartij in een rechtsbetrekking 

slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre 

deze door ALOM met betrekking tot deze rechtsbetrek- 

king schriftelijk zijn aanvaard. 

4. ALOM is niet gebonden en niet aansprakelijk indien de 

wederpartij ALOM via e-mail of internet of anderszins over 

wijzigingen en/of afwijkingen informeert en ALOM daarop 

geen schriftelijke bevestiging terugstuurt. 

5. Woorden in enkelvoud hebben ook betrekking op het 

meervoud en vice versa indien de context waarin zij 

gebruikt worden dit met zich meebrengt. 

 

Artikel 2 / Aanbiedingen, Offerte; totstand- 
koming overeenkomst en overeenkomst 

1. Afmetingen, capaciteiten, gewichten, prijzen, rende- 

menten en overige gegevens opgenomen in advertenties, 

afbeeldingen, catalogi, circulaires, prijslijsten, prospec- 

tussen, offertes en overige beschrijvingen hebben het 

karakter van aanduidingen en zijn louter indicatief van 

aard. 

2. Alle door ALOM gedane aanbiedingen, in welke vorm dan 

ook, zijn vrijblijvend en bij benadering. Alle aanbiedingen 

gelden alleen ten opzichte van de wederpartij aan wie zij 

gericht zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3. De wederpartij erkent de inhoud van aanbiedingen cq. 

offertes van ALOM als zijnde intellectueel eigendom van 

ALOM en de wederpartij is er voor verantwoordelijk dat 

(delen van) aanbiedingen cq. offertes niet worden 

gekopieerd en/of aan derden worden verstrekt. ALOM 

is niet verplicht detailtekeningen te verstrekken. 

4. Opdrachten en aanvaardingen door de wederpartij zijn 

onherroepelijk voor de wederpartij. Een ALOM bindende 

overeenkomst komt echter pas tot stand na een schrifte- 

lijke bevestiging door ALOM van een order of orderbeves- 

tiging van de wederpartij. 

5. De schriftelijke bevestiging door ALOM wordt geacht de 

overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de 

wederpartij daartegen uiterlijk op de eerste werkdag na 

ontvangst schriftelijk heeft geprotesteerd. 

6. Indien in de aanvaarding door de wederpartij voorbehou- 

den of wijzigingen ten opzichte van de door ALOM 

uitgebrachte offerte worden aangebracht, komt de 

overeenkomst pas tot stand indien ALOM aan de weder- 

partij schriftelijk heeft bericht met deze afwijkingen van de 

offerte in te stemmen. 

7. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met 

werknemers van ALOM binden ALOM niet dan nadat en 

voor zover zij door ALOM schriftelijk zijn bevestigd. 

8. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of 

wijzigingen binden ALOM slechts indien deze door ALOM 

schriftelijk zijn bevestigd. Alle kosten, inclusief gederfde 

winst, die gevolg zijn van een door de wederpartij 

verzochte aanvulling of wijziging van de overeenkomst, 

zullen in dat geval door de wederpartij aan ALOM worden 

vergoed. 

9. Indien de wederpartij een overeengekomen (deel-) 

leverantie annuleert, is de wederpartij altijd aansprakelijk 

voor alle daaruit voortvloeiende kosten en gederfde winst, 

welke hierbij worden vastgesteld op 20% (zegge: twintig 

procent) van de kostprijs van de (deel-) leverantie. 

De wederpartij is verplicht de vergoeding van 20% van de 

kostprijs te voldoen binnen 7 dagen nadat zij daarvoor van 

ALOM een factuur heeft ontvangen. De kosten en 

gederfde winst kunnen tevens een hoger percentage dan 

de voornoemde 20% van de kostprijs van de (deel-) 

leverantie bedragen, indien ALOM aantoont dat daarvan 

sprake is. In dat geval is de wederpartij verplicht het 

aangetoonde percentage te vergoeden aan ALOM binnen 

7 dagen na ontvangst van de factuur van ALOM. 

10. Indien goede grond bestaat dat de wederpartij zijn 

verplichtingen jegens ALOM niet zal nakomen, dit 

uitsluitend ter beoordeling van ALOM, is de wederpartij 

verplicht op eerste verzoek van ALOM terstond genoeg- 

zaam en in de door ALOM gewenste vorm zekerheid te 

stellen door middel van een bankgarantie of anderszins, 

alsmede reeds gestelde zekerheid zo nodig aan te vullen 

tot een bedrag voldoende voor de nakoming van zijn 

verplichtingen. ALOM is gerechtigd de uitvoering van de 

overeenkomst op te schorten totdat de verzochte zeker- 

heid is verstrekt c.q. betaling is ontvangen, zonder dat 

ALOM op enige wijze schadeplichtig kan worden. Indien 

de wederpartij aan voormeld verzoek geen gehoor geeft 

worden al zijn verplichtingen direct opeisbaar. 

 

Artikel 3 / Prijzen 
1. De in de offerte vermelde prijzen zijn vermeld in Euro (€). 

2. De in de offerte vermelde prijzen zijn af bedrijf, magazijn 

of andere opslagplaats van ALOM en exclusief BTW, 

exclusief transport- en/of leveringskosten, exclusief kosten 

van verpakkingen en verzekering, exclusief in- en uitvoer- 

rechten alsmede andere belastingen, en exclusief rechten 



 
 
 

 

en heffingen, welke kosten voor rekening van de weder- 

partij komen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

3. De prijs voor de te leveren zaken geldt exclusief te 

verrichten werkzaamheden. De prijs van te leveren 

werkzaamheden wordt apart opgegeven. 

4. Indien een of meer van de kostprijsfactoren, waaronder 

kosten van materiaal en kosten van uitvoering van de 

werkzaamheden tussen het moment van sluiten van de 

overeenkomst en de datum van aflevering een verhoging 

ondergaat, is ALOM gerechtigd de prijzen dienovereen- 

komstig te verhogen. 

5. In sommige situaties wordt gebruik gemaakt van retour- 

emballage. De benodigde hoeveelheden en de prijs van 

de retouremballage worden door ALOM vermeld in de 

offerte. Hierop is een statiegeldregeling van toepassing. 

De benodigde retouremballage wordt per order gefactu- 

reerd en na retourlevering gecrediteerd, na controle op 

hoeveelheid en kwaliteit. Er wordt niet meer gecrediteerd 

dan in eerste instantie is gefactureerd. Retourleveringen 

kunnen worden aangeboden bij het magazijn van ALOM 

te Arkel, maar kunnen ook worden meegegeven met een 

transporteur die goederen voor ALOM aflevert, mits dit 

vooraf is afgesproken en schriftelijk / per e-mail voor 

akkoord door ALOM is bevestigd. 

 

Artikel 4 / Betalingen 
1. Betalingen dienen uiterlijk binnen dertig kalenderdagen 

na factuurdatum te zijn ontvangen op de bankrekening 

van ALOM. 

2. Indien ALOM grond voor twijfel heeft aan de nakoming 

van de betalingsverplichting door de wederpartij, alsmede 

wanneer er sprake zou zijn van surseance van betaling, 

faillissement of een aanvraag daartoe, beslaglegging, 

stillegging of liquidatie van de onderneming, eerdere niet 

tijdige betaling e.d. dan kan ALOM volledige en contante 

betaling vooraf of bij aflevering verlangen. 

3. Bij niet tijdige betaling is de wederpartij, zonder dat 

daartoe een aanzegging is vereist, over het niet betaalde 

deel de wettelijke handelsrente ex art. 6:119a BW ver- 

schuldigd, waarbij niet tijdige betaling gedurende een 

gedeelte van een maand geldt als niet tijdige betaling 

gedurende een gehele maand. 

4. De voor ALOM aan een eventuele incasso verbonden 

buitengerechtelijke incassokosten worden hierbij tussen 

partijen vastgesteld op 15% van de door de wederpartij 

verschuldigde hoofdsom en komen voor rekening van de 

wederpartij, 

5. Bij niet tijdige betaling, waaronder mede is te verstaan het 

niet voldoen aan de bovenstaande vordering tot contante 

betaling vooraf of bij aflevering, is ALOM bevoegd de 

uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot de 

ontvangst van de volledige betaling en, in geval van een 

niet volledige betaling na schriftelijke aanmaning, de 

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder 

dat ALOM daardoor op enige wijze schadeplichtig kan 

worden jegens de wederpartij. Een en ander laat het recht 

van ALOM op schadevergoeding onverlet. 

6. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken in 

de eerste plaats in mindering op de buitengerechtelijke 

incassokosten van ALOM, vervolgens in mindering van 

de verschenen rente en ten slotte in mindering van de 

hoofdsom cq. de oudste openstaande facturen en de 

lopende rente. 

7. Klachten over facturen dienen schriftelijk te worden 

ingediend en wel binnen 10 dagen na de factuurdatum. 

Facturen waartegen niet binnen deze termijn is geprotes- 

teerd, worden geacht door de wederpartij te zijn geaccep- 

teerd. 

8. Verrekening met vorderingen op ALOM is de wederpartij 

niet toegestaan. 

9. In geval van faillissement, surseance van betaling of 

beslag aan de zijde van de wederpartij wordt al hetgeen 

wederpartij dan aan ALOM verschuldigd is direct ten volle 

opeisbaar en kan ALOM terstond verrekenen. 

 

Artikel 5 / Levering 
1. De door ALOM aangegeven leveringstermijnen gelden 

– voor zover niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen 

- bij benadering en af fabriek. Zij zullen door ALOM voor 

zover binnen haar vermogen ligt worden aangehouden. 

Overschrijding van de leveringstermijn geeft de weder- 

partij in geen geval recht op schadevergoeding. Boete- 

clausules van de wederpartij worden in geen geval door 

ALOM geaccepteerd. 

2. De wederpartij zal ALOM steeds tijdig alle voor een 

behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttige en 

noodzakelijke gegevens en/of inlichtingen verschaffen en 

alle medewerking verlenen. 

3. Levering van de goederen vindt plaats zodra ALOM de 

goederen op de overeengekomen plaats van bestemming 

feitelijk aflevert of ter beschikking stelt. Een vertegenwoor- 

diger van de wederpartij dient bij de aflevering van de 

goederen aanwezig te zijn teneinde het geleverde c.q. de 

verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten 

en/of beschadigingen te controleren, de vrachtbrief in te 

vullen en te tekenen. Indien zulks niet mogelijk is, kan 

door ALOM telefonisch de feitelijke aflevering of terbe- 

schikkingstelling aan de wederpartij bevestigd worden, 

waarna de goederen geleverd zijn en in de risicosfeer 

komen van de wederpartij. In dat geval zal door ALOM 

een kopie van de pakbon bij de materialen achtergelaten 

worden en een foto gemaakt worden van de geleverde 

goederen ter plaatse. 

4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde 

en/of de verpakking, welke bij de feitelijke aflevering of 



 
 
 

 

ter beschikking stelling aanwezig zijn, dient de wederpartij 

op dat moment van aflevering of ter beschikking stelling 

schriftelijk op de afleveringsbon, de factuur en/of de 

vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke 

waarvan de nakoming van de overeenkomst door ALOM 

als deugdelijk wordt beschouwd en reclames dienaan- 

gaande niet meer in behandeling worden genomen. 

5. ALOM is tot het doen van deelleveringen bevoegd, 

welke door ALOM afzonderlijk kunnen worden gefactu- 

reerd. De wederpartij is verplicht tot afname. 

6. Indien de wederpartij de goederen, om welke reden dan 

ook, niet kan of wenst te ontvangen, is ALOM gerechtigd 

de goederen, voor rekening en risico van de wederpartij, 

daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, 

in haar magazijn of elders op te slaan. Vervoers- en andere 

kosten hiermee verband houdende zijn tevens voor 

rekening van de wederpartij, onverminderd het wettelijk 

recht op volledige schadevergoeding. 

7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen is ALOM 

gerechtigd om de te leveren werkzaamheden naar eigen 

inzicht uit te voeren, al dan niet door inschakeling van 

derden en al dan niet in gedeelten. 

 

Artikel 6 / Transport, overgang van risico 
en eigendomsvoorbehoud 

1. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt 

door ALOM bepaald, voor zover niet uitdrukkelijk anders 

overeengekomen. Eventuele specifieke wensen van de 

wederpartij inzake transport, verzending of verpakking 

worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard 

heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen. 

2. Tenzij schriftelijk is overeengekomen dat het uitladen door 

ALOM wordt uitgevoerd, komen het risico en de kosten 

van uitladen voor rekening van de wederpartij bij goede- 

ren met een gewicht van meer dan 25 kg. 

3. Indien er sprake is van levering op een of meer specifieke 

locaties, waar krachtens (een) bijzondere regeling(en) 

nadere voorschriften van toepassing zijn, dient de 

wederpartij voor eigen rekening en risico zorg te dragen 

voor correcte naleving hiervan. 

4. Het risico voor te leveren zaken gaat steeds en blijvend 

over op het tijdstip van aankomst op de overeengekomen 

plaats van aflevering. 

 

Artikel 7 / Gebreken en klachttermijn 
1. De wederpartij heeft de verplichting bij aflevering van 

zaken de zaken te onderzoeken of deze aan de overeen- 

komst beantwoorden. Eventuele klachten omtrent een 

door ALOM geleverde zaak dienen door de wederpartij 

terstond aan ALOM schriftelijk en gemotiveerd te worden 

medegedeeld. Eventuele klachten omtrent door ALOM 

geleverde werkzaamheden dienen door de wederpartij 

binnen uiterlijk 10 werkdagen na levering van de werk- 

zaamheden schriftelijk en gemotiveerd te worden mede- 

gedeeld aan ALOM. In overleg tussen de wederpartij en 

ALOM kan naar keuze van ALOM levering van het 

ontbrekende, herstel, vervanging of retourbetaling 

plaatsvinden. Bij overschrijding van de voornoemde 

termijnen vervalt het recht te reclameren en wordt ALOM 

geacht haar verplichtingen correct te zijn nagekomen. 

2. Gebreken die ook bij een zorgvuldig onderzoek niet 

binnen bovenvermelde termijnen hadden kunnen worden 

opgemerkt, alsmede alsnog zijn geconstateerd binnen 

360 dagen na de dag van levering, moeten onmiddellijk 

na constatering aan ALOM worden gemeld, terwijl 

behoudens afwijkende regeling tussen partijen, bewerking 

of verwerking der betreffende zaken onverwijld dient te 

worden stopgezet. 

3. De wederpartij zal in geval van beroep op enig gebrek aan 

ALOM alle redelijke medewerking verlenen voor haar 

onderzoek naar de gegrondheid en de oorzaak van de 

reclame zoals het verstrekken van door ALOM te omschrij- 

ven monstermateriaal, alsmede door ALOM in de 

gelegenheid te stellen ter plaatse een onderzoek in te 

stellen naar de kwaliteit van de zaken. 

4. Indien ALOM een gebrek door de wederpartij aangemeld 

overeenkomstig het voorgaande lid aangetoond acht, zal 

in overleg tussen partijen worden vastgesteld of ALOM de 

niet deugdelijk bevonden door haar geleverde zaken voor 

haar rekening zal vervangen dan wel de wederpartij alsnog 

een korting op de koopprijs zal verlenen in overeenstem- 

ming met de door dit gebrek geringere waarde van die 

zaken. In het eerst genoemde geval zal de wederpartij de 

ondeugdelijk bevonden zaken aan ALOM retourneren, 

zulks na voorafgaande regeling met ALOM. 

5. ALOM is in geen enkel opzicht gebonden tot meer en/of 

enige andere schadevergoeding dan in lid 4 van dit artikel 

genoemd. 

6. Een reclame van de wederpartij schort in geen geval de 

betalingsverplichting van de wederpartij op. 

 

Artikel 8 / Garantie 
1. Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, 

verleent ALOM 12 maanden garantie met betrekking tot 

de door haar geleverde zaken, alsmede met betrekking 

tot de door haar geleverde werkzaamheden. De garantie 

op geleverde zaken beperkt zich tot fabrieksfouten en 

omvat dus niet storingen die hun oorzaak hebben in aan 

enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onder- 

delen van het geleverde. De garantie op geleverde 

werkzaamheden beperkt zich tot onmiskenbare fouten die 

bij de uitvoering van de werkzaamheden zijn gemaakt. 

2. De garantie vervalt indien door de wederpartij en/of door 

hem ingeschakelde derden op ondeskundige wijze 

gebruik gemaakt wordt van het geleverde. 

3. De garantie vervalt eveneens indien door de wederpartij 



 
 
 
 

en/of door hem ingeschakelde derden werkzaamheden of 

wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd. 

4. Een beroep van de wederpartij op garantieverlening door 

ALOM schort de betalingsverplichting van de wederpartij 

niet op. 

 

Artikel 9 / Aansprakelijkheid 
1. ALOM is slechts aansprakelijk voor aan haar verwijtbare 

tekortkomingen voor zover bij de Wet geregeld en voor 

zover niet uitgesloten in deze algemene voorwaarden. 

2. ALOM is nimmer aansprakelijk voor welke indirecte 

schade dan ook, die de wederpartij mocht lijden op grond 

van enig door ALOM erkend of niet erkend gebrek in de 

leverantie. 

3. ALOM is nimmer aansprakelijk indien de geleverde 

goederen ondeskundig zijn gebruikt of niet in overeen- 

stemming met de overeengekomen of gebruikelijke 

bestemming. 

4. ALOM is nimmer aansprakelijk indien de wederpartij enige 

uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloei- 

ende verplichting jegens ALOM niet, niet behoorlijk of 

niet tijdig nakomt. 

5. ALOM is nimmer aansprakelijk indien de geleverde 

goederen zijn aangetast als gevolg van buitenaf komende 

oorzaken, zoals (regen)water, verhitting, brand, etc. 

6. ALOM is nimmer aansprakelijk indien de reparatie van of 

wijziging aan de geleverde goederen door de wederpartij 

zelf plaatsvindt. 

7. Indien ALOM door derden wordt aangesproken voor 

schadevergoeding op door de wederpartij geleverde 

producten, welke geheel of gedeeltelijk vervaardigd zijn 

uit door ALOM geleverd materiaal zal de wederpartij 

ALOM volledig vrijwaren. 

8. ALOM is nimmer aansprakelijk voor meer dan het bedrag 

dat ALOM van haar aansprakelijkheidsassuradeuren in het 

betreffende geval daadwerkelijk heeft ontvangen. 

9. Indien de verzekering van ALOM om welke reden dan ook 

geen dekking zou bieden, is de aansprakelijkheid van 

ALOM beperkt tot het factuurbedrag voor de levering 

(exclusief BTW), ter zake waarvan een plicht tot schade- 

vergoeding bestaat. 

10. ALOM is nimmer gehouden tot vergoeding van schade, 

anders dan aan personen of zaken. 

11. ALOM bedingt alle wettelijke en contractuele verweer- 

middelen, welke ALOM ter afwering van haar eigen 

aansprakelijkheid jegens de wederpartij kan inroepen, 

mede ten behoeve van haar ondergeschikten en die niet 

ondergeschikten voor wie ALOM ingevolge de wet 

aansprakelijk zou zijn. 

Artikel 10 / Ontbinding, bevrijding en 
overmacht 

1. Het is de wederpartij toegestaan de overeenkomst te 

ontbinden in geval ALOM aansprakelijk is voor niet of 

onjuiste nakoming alsmede door de wederpartij een 

schriftelijke ingebrekestelling is verzonden aan ALOM met 

daarin een redelijke termijn voor deugdelijke nakoming 

alsnog, tenminste bedragende 14 dagen of zoveel langer 

als redelijkerwijze benodigd, terwijl ALOM vervolgens niet 

aan die ingebrekestelling heeft voldaan en door het 

verstrijken van de termijn in verzuim is geraakt. 

2. Indien ALOM een ingebrekestelling ontvangt en zij acht 

de daarin opgenomen termijn voor deugdelijke nakoming 

alsnog niet redelijk, dat wil zeggen te kort, dan deelt 

ALOM binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst van de 

ingebrekestelling mede, onder opgaaf van redenen, 

waarom de termijn te kort is en hoe lang de termijn is die 

zij redelijkerwijze nodig heeft. Deze langere termijn die 

ALOM aldus opgeeft geldt vervolgens tussen partijen als 

de termijn waarbinnen ALOM aan de ingebrekestelling 

dient te voldoen. Voor het verstrijken van deze langere 

termijn geraakt ALOM niet in verzuim. 

3. Indien de wederpartij niet, niet behoorlijk of niet tijdig aan 

enige verplichting, welke voor hem uit de overeenkomst 

mocht voortvloeien, voldoet, alsmede in geval van 

faillissement, surseance van betaling of ondercuratele 

stelling van de wederpartij of stillegging of liquidatie van 

diens bedrijf is ALOM gerechtigd zonder enige verplich- 

ting tot schadevergoeding en onverminderd de ALOM 

verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of 

gedeeltelijk te ontbinden, dan wel de (verdere) uitvoering 

van de overeenkomst op te schorten. In die gevallen is 

ALOM voorts gerechtigd onmiddellijke voldoening van 

het ALOM toekomende te vorderen. 

4. Indien de behoorlijke nakoming door een partij ten 

gevolge van een of meer omstandigheden die niet voor 

rekening van die partij komen, geheel of gedeeltelijk 

blijvend onmogelijk is, heeft de andere partij het recht de 

overeenkomst te ontbinden. 

5. Omstandigheden die in ieder geval niet voor rekening van 

ALOM komen (overmacht), zijn bijvoorbeeld maar niet 

beperkt tot: bedrijfsblokkades, stakingen; prik- en 

stiptheidsacties en uitsluiting; vertraagde of ondeug- 

delijke levering aan ALOM van bij derden bestelde 

onderdelen, zaken en/of diensten; in- en uitvoerbeperkin- 

gen; transportstoringen (waaronder mede wordt verstaan 

stroomstoringen of lage waterstand); en bedrijfsstoringen. 

6. Indien naar het oordeel van ALOM de overmacht van 

tijdelijke aard is, worden de verplichtingen van ALOM 

opgeschort, totdat de omstandigheid die overmacht 

oplevert zich niet meer voordoet. 

7. Is naar oordeel van ALOM de overmachtsituatie van 

blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen 



 
 
 

 

over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan 

verbonden gevolgen. 

8. ALOM is gerechtigd betaling te vorderen van de presta- 

ties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst 

zijn verricht, voordat van de overmachtveroorzakende 

omstandigheid is gebleken. 

9. De partij die meent in overmacht te (gaan) verkeren, dient 

de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis 

te stellen. 

 

Artikel 11 / Eigendomsvoorbehoud 
1. Alle aan de wederpartij geleverde en te leveren zaken 

blijven eigendom van ALOM tot het moment van volledige 

betaling van alle bedragen, met inbegrip van eventuele 

rente en kosten, die de wederpartij aan ALOM verschul- 

digd is voor de krachtens enige overeenkomst geleverde 

of te leveren zaken, of verrichte of nog te verrichten 

werkzaamheden, en/of het tekortschieten in de nakoming 

van zo’n overeenkomst. 

2. De wederpartij is gehouden voor zorgvuldige behandeling 

van de zaken zorg te dragen en deze tegen de gebruike- 

lijke risico’s te verzekeren. De wederpartij mist het recht de 

geleverde zaken anders dan na uitdrukkelijke schriftelijke 

toestemming van ALOM te bezwaren, verhuren, in gebruik 

te geven en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang 

de wederpartij niet volledig aan zijn verplichtingen jegens 

ALOM heeft voldaan. 

3. Het is de wederpartij niet geoorloofd zich op een retentie- 

recht te beroepen voor wat betreft de bewaringskosten en 

deze kosten te verrekenen met de door hem verschuldigde 

prestaties. 

4. ALOM is gerechtigd om te bepalen dat de goederenrech- 

telijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een 

voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het 

recht van de staat van bestemming indien dat recht ter 

zake van het eigendomsvoorbehoud voor ALOM gunsti- 

gere bepalingen bevat dan op grond van het toepasselijk 

recht. 

5. Indien de wederpartij uit of mede uit de in lid 1 bedoelde 

zaken een nieuwe zaak vormt, is dit een zaak, die ALOM 

voor zichzelf doet vormen en houdt de wederpartij deze 

voor ALOM als eigenaar, totdat aan haar verplichtingen als 

in lid 1 bedoeld is voldaan. 

6. Indien de wederpartij in verzuim is ten aanzien van de 

prestaties als in lid 1 bedoeld is ALOM gerechtigd de 

zaken, die aan ALOM toebehoren, zelf voor rekening van 

de wederpartij terug te (doen) halen van de plaats waar zij 

zich bevinden. De wederpartij deelt deze plaats op eerste 

verzoek van ALOM mede aan ALOM. De wederpartij 

verleent ALOM nu reeds voor alsdan onherroepelijk 

machtiging om daartoe de bij of voor de wederpartij in 

gebruik zijnde ruimten te (doen) betreden en de weder- 

partij verleent hierbij op eerste verzoek van ALOM alle 

door ALOM gewenste medewerking. 

7. Indien en zolang ALOM eigenaar van de zaken is, zal de 

wederpartij ALOM onmiddellijk op de hoogte stellen 

wanneer de zaken in beslag (dreigen te) worden genomen 

of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onder- 

deel van) de zaken. Bovendien zal de wederpartij ALOM 

(in dat geval) op eerste verzoek van ALOM mededelen 

waar de zaken, waarvan ALOM eigenaar is, zich bevinden. 

8. Bij beslag of (voorlopige) surséance van betaling zal de 

wederpartij onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder 

resp. de bewindvoerder wijzen op de (eigendoms)rechten 

van ALOM. De wederpartij staat er voor in dat een beslag 

op de zaken onmiddellijk wordt opgeheven 

9. De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade, onder 

meer doch niet beperkt tot kosten van manuren van 

ALOM alsmede kosten van rechtsbijstand, die ontstaat 

doordat de wederpartij niet (tijdig) aan diens verplich- 

tingen jegens ALOM op grond van het eigendomsvoor- 

behoud voldoet. 

 

Artikel 12 / Toepasselijk recht 
Op elke overeenkomst tussen de wederpartij en ALOM is 

uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met uitslui- 

ting van het Weens Koopverdrag. 

 

Artikel 13 / Conversie 
Indien en voor zover op grond van redelijkheid en 

billijkheid of het onredelijk bezwarend karakter op enige 

bepaling in deze algemene voorwaarden geen beroep kan 

worden gedaan, dan komt aan die bepaling qua inhoud 

en strekking een zoveel mogelijk overeenkomstige 

betekenis toe, zodat daarop wel een beroep kan worden 

gedaan. 

 

Artikel 14 / Geschillen 
Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts 

door één partij als zodanig beschouwd worden, voort- 

vloeiend uit of verband houdende met de inhoud, uitleg 

of uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaar- 

den van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden 

zelf, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden 

beslist door de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. 


