Algemene verkoop – en leveringsvoorwaarden Elementi Di Cucina
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(definities)
EDC: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Elementi Di Cucina B.V., gevestigd en zaakdoende te Enschede
(Kamer van Koophandel nummer: 74599194).
Afnemer: contractspartij van EDC.
BW: het Nederlands Burgerlijk Wetboek.
Eindafnemer: de natuurlijke- of rechtspersoon die het betreffende product van EDC gebruikt en/of tracht te gebruiken dan wel in
diens bezit of macht heeft.
Product (en): de door of namens EDC vervaardigde zaken en/of de door of namens EDC verrichte werkzaamheden of diensten
(alles in de ruimste zin van het woord).
Levering: de juridische levering in de zin van het BW.
Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Afnemer.
Order: een verzoek van Afnemer aan EDC tot levering van Producten of diensten.
Overeenkomst: de tussen EDC en Afnemer tot stand gekomen overeenkomst conform het bepaalde in artikel 4 lid 2.
AVG: Verordening (EU) 2016/679, zijnde de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder mede begrepen alle daarop
gebaseerde (al dan niet aanvullende) nationale en internationale wet – en regelgeving.
(toepasselijkheid en rangorde)
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of overige diensten van - of met EDC.
EDC verwerpt de toepasselijkheid van eventueel door Afnemer gehanteerde Algemene Voorwaarden en wijst dergelijke
voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
De (ver) nietig (baar) heid of ongeldigheid van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden tast de rechtsgeldigheid van de
overige bepalingen niet aan. Ten aanzien van deze bepaling (en) vindt wettelijke conversie plaats ex artikel 3:42 BW.
Wanneer van één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverminderd
van kracht. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen geldig indien deze schriftelijk tussen EDC en Afnemer zijn
overeengekomen.
(prijzen en handlingskosten)
Alle aanbiedingen en offertes van – of namens EDC zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn voor aanvaarding is vermeld.
Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto op basis van levering af magazijn (Incoterm: Ex Works), tenzij uitdrukkelijk
anders en schriftelijk overeengekomen.
Wijzigingen ten aanzien van overeengekomen prijzen zijn alleen bindend indien EDC schriftelijk met die wijzigingen heeft
ingestemd.
Afnemer zal de Producten aan Eindafnemers of derden verkopen tegen de prijs die voorkomt op de prijslijst van EDC en die van
tijd tot tijd kan worden aangepast.
(orders en totstandkoming overeenkomst) 1.
EDC is niet gehouden om Orders te (moeten) accepteren.
Orders worden pas bindend voor EDC dan wel leiden pas tot een overeenkomst met EDC, zodra EDC de betreffende Order
schriftelijk heeft bevestigd dan wel de betreffende Order bevestigt met een factuur aan Afnemer.
EDC heeft het recht om verhogingen van enige kosten dan wel belastingen (alles in de ruimste zin van het woord) op ieder moment
aan Afnemer door te belasten voor alle Producten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog moeten worden (af)
geleverd, ook ingeval een vaste prijs (“fixed fee”) is overeengekomen.
Wijzigingen in Overeenkomsten zijn alleen van kracht en bindend voor EDC, indien zij schriftelijk tussen EDC en Afnemer zijn
overeengekomen.
Ingeval de Overeenkomst op enigerlei wijze afwijkt van de Order, dan is de Overeenkomst te allen tijde bindend en beslissend.
(kwaliteit en verantwoordelijkheden)
EDC verplicht zich tegenover Afnemer de zaken, Producten of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid
zoals beschreven in de Overeenkomst.
De conformiteit van Producten of diensten (onder meer als bedoeld in artikel 7:17 BW) is en blijft altijd beperkt tot de vooraf
overeengekomen specificaties als bedoeld in lid 1.
EDC staat er niet voor in dat de Producten geschikt zijn voor het doel waarvoor de Afnemer en/of Eindafnemer deze wil gebruiken,
doen (laten) gebruiken, bewerken – of verwerken.
EDC staat niet in voor de functionele werking van de Producten. Dit te meer nu: (1) EDC de Producten enkel (door) verkoopt en
(door) levert aan Afnemer en (2) het uitsluitend Afnemer, Eindafnemer of een derde is die zorgt voor verdere montage, installatie
en (op) levering van de Producten en deze integreert in de (bestaande of de door Afnemer of een derde aan Eindafnemer te
leveren) complete keuken of keukencombinatie en/of enige andere combinaties of installaties.
Mededelingen, reclame, of enige andere uitingen van- of namens Afnemer over de Producten zijn volledig voor eigen rekening en
risico, tenzij EDC de inhoud van de betreffende uiting vóór plaatsing in de media schriftelijk heeft goedgekeurd. Afnemer vrijwaart
EDC voor aanspraken van derden uit dien hoofde.
Afnemer en Eindafnemer kunnen géén rechten ontlenen aan de door of namens EDC gedane mededelingen, adviezen en
dergelijke over (technische) productspecificaties, andere gegevens, adviezen en dergelijke zoals vermeld of geplaatst op de
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websites, social media, in mails, blogs of via andere informatie verschaffende bescheiden of communicatiemiddelen, tenzij
diezelfde informatie is opgenomen in de Overeenkomst.
Ten aanzien van de door EDC geleverde Producten, is deze nimmer gehouden verdergaande waarborgen in de ruimste zin van het
woord te verlenen aan Afnemer dan welke de betreffende leveranciers of producenten garanderen aan EDC.

Het is afnemer te allen tijde verboden om het bedrijfsconcept van EDC (waaronder in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen:
handelsnamen, merken, logo’s, bedrijfsinformatie) en/of de Producten te kopiëren of op enigerlei wijze na te bootsen, al dan niet
met het oogmerk om in concurrentie met EDC te treden (onder meer gelet op de positie van EDC in de bedrijfskolom).
Bij overtreding van het bepaalde in lid 8, is Afnemer een direct (zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling is vereist) en
ineens opeisbare boete verschuldigd aan EDC van € 15.000,-- (zegge: vijftienduizend euro) per overtreding, te vermeerderen met
een boete van € 1.000,-- (zegge: duizend euro) voor iedere dag (een dagdeel daaronder begrepen) dat Afnemer daarmee in
gebreke blijft. Dit alles, onverminderd het recht van EDC om aanvullende schadevergoeding te vorderen en/of nakoming van deze
verplichting.
Afnemer brengt geen wijzigingen aan in de Producten. Bij constatering daarvan, vervalt ieder recht op garantie, schadevergoeding
of enige andere aanspraak tegenover EDC.
EDC heeft het recht om Producten naar eigen inzicht op enig moment te wijzigen. Dit recht omvat mede het uitbrengen van
nieuwe versies van Producten op de markt en/of bepaalde Producten op enig moment uit het assortiment tijdelijk of permanent
te verwijderen.
Afnemer zorgt ervoor dat hij geen onjuiste of misleidende informatie over de Producten of over EDC verstrekt aan Eindafnemers
of derden. Afnemer vrijwaart EDC voor enige aanspraken uit dien hoofde.
Afnemer onderzoekt en is er zelf voor verantwoordelijk dat de doorlevering van de Producten (al dan niet aan Eindafnemers)
voldoet aan alle van toepassing zijnde wet – en regelgeving.
Het is EDC te allen tijde – zonder dat voorafgaande goedkeuring van Afnemer is vereist – toegestaan de Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk met behulp van derden uit te laten voeren en/of diens rechten en verplichtingen krachtens de Overeenkomst over te
dragen aan een derde.
EDC staat niet in voor, dan wel aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor enige door of namens Afnemer,
Eindafnemer of derde voorgeschreven of ter beschikking gestelde ontwerpen, materialen, onderdelen, merken, logo’s en
dergelijke. Afnemer vrijwaart EDC voor enige aanspraken van Eindafnemer of derden uit dien hoofde.
Ingeval EDC enige garantie verleent ten behoeve van Afnemer, Eindafnemer of derden, dan betekent dat nimmer een omkering
van de bewijslast. De claimende partij dient aan te blijven tonen dat EDC tekort is geschoten binnen de toepasselijke
garantieperiode. De aansprakelijkheid van EDC uit hoofde van garanties is eveneens beperkt conform artikel 10.
(levertijden, levering, aflevering en risico)
De door EDC opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het louter verstrijken van deze termijnen raakt EDC niet in
verzuim en kan Afnemer niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. In dat geval is een deugdelijke en schriftelijke
ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van negentig (90) werkdagen is opgenomen.
Levering vindt plaats af magazijn (Ex Works).
EDC bepaalt de wijze van transport / keuze van vervoerder. De vrachtbrief / transportbrief/ afleveringsbescheiden van de
vervoerder strekt tot bewijs van aflevering of tot het niet (kunnen) afleveren aan Afnemer.
EDC is, na overleg met de Afnemer, bevoegd om in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze ook afzonderlijk aan Afnemer
te factureren.
EDC is gerechtigd zaken onder rembours aan de Afnemer te verzenden. Indien de Afnemer bij aankomst van de zaken op de plaats
van bestemming niet betaalt, is EDC gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en alle daardoor geleden schade en kosten op
Afnemer te verhalen.

Artikel 7

(verlangen van zekerheden)
Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij EDC over de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Afnemer, is EDC
bevoegd: (1) nadere zekerheden van Afnemer te verlangen en/of (2) de aflevering of bezorging als bedoeld in artikel 6 of
uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat Afnemer voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn
(betalings) verplichtingen heeft verschaft aan EDC en / of (3) te besluiten onder rembours te gaan leveren.

Artikel 8
1.

(opslag, opschorting en retentierecht)
Ingeval Afnemer - bij correcte nakoming van EDC – in gebreke is om de (af)geleverde Producten af te nemen dan wel niet meewerkt
aan de bezorging daarvan, is EDC bevoegd deze Producten voor rekening van Afnemer op te slaan en alle opslagkosten en alle
daarmee samenhangende kosten en schade op Afnemer te verhalen.
Niet in ontvangst genomen Producten als bedoeld in lid 1 vallen direct terug in de beschikkingsvrije voorraad van EDC en worden
vanaf dat moment niet langer exclusief ten behoeve van Afnemer opgeslagen en kunnen / mogen door EDC aan derden worden
(af)geleverd, zonder dat EDC daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig wordt tegenover Afnemer.

2.

Artikel 9
1.

2.

(niet - toerekenbare tekortkoming)
De overeengekomen termijn voor het leveren van Producten dan wel verrichten van diensten of werkzaamheden door EDC of
enige andere overeengekomen termijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke EDC door overmacht is verhinderd aan
diens verplichtingen te voldoen.
Van overmacht aan de zijde van EDC is sprake, indien EDC na de totstandkoming van de Overeenkomst (alsook na het moment
van opeisbaarheid) verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de Overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan
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te voldoen ten gevolge van feiten en omstandigheden die buiten de directe invloedsfeer van EDC liggen. Daaronder valt in ieder
geval (maar niet uitsluitend) enig beletsel aan de zijde van – of in verband met toeleveranciers van EDC, ziektes, pandemieën,
epidemieën (zoals COVID-19 en dergelijke), oproer, molest, stakingen en dergelijke.
Pas indien door overmacht de dienstverlening of levering krachtens een bepaalde Order met meer dan twee maanden wordt
vertraagd, zijn zowel EDC als Afnemer bevoegd deze Order als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere
partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De betreffende Order is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin
bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft EDC, onverminderd het bepaalde in
het navolgende lid, slechts recht op de vergoeding van de door haar gemaakte kosten tot het moment waarop de
beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
Ingeval door overmacht de resterende te leveren Producten of diensten van EDC met meer dan twee maanden wordt vertraagd,
is Afnemer niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan EDC te voldoen
voor de Producten of diensten die reeds door EDC zijn geleverd dan wel zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden
of zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt of voor aflevering gereed kunnen worden tot
het moment waarop de overmacht is ingetreden.

Artikel 10 (aansprakelijkheid en vrijwaring)
1.
EDC aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor enige geleden schade van Afnemer indien: (1) EDC voor die schade is verzekerd en
(2) slechts voor het bedrag dat door de verzekeringsmaatschappij van EDC voor die betreffende schade(s) zal worden uitgekeerd.
2.
Ingeval de verzekeringsmaatschappij van EDC niet tot enige schade-uitkering overgaat als bedoeld in lid 1 (ongeacht de reden of
grondslag daarvan), is EDC alleen aansprakelijk voor schade van Afnemer, indien Afnemer aantoont dat die schade rechtstreeks
en uitsluitend is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van EDC of van (tot de bedrijfsleiding van EDC behorende)
leidinggevende medewerkers van EDC.
3.
EDC aanvaardt alleen aansprakelijkheid voor vergoeding van de zogenoemde directe schades. Indirecte schades dan wel
gevolgschades worden niet vergoed. Onder indirecte en/of gevolgschades worden in ieder geval (maar niet alleen) begrepen:
geleden verlies, gederfde winst, stagnatieschade, reputatie – of goodwillschade, claims van derden, boetes, sancties en voorts alle
overige schadeposten- en schadesoorten die niet rechtstreeks en uitsluitend het gevolg zijn van de opzet of bewuste
roekeloosheid conform lid 2, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen alle schades die verband houden met of voortvloeien uit
het verwerken van persoonsgegevens in de zin van de AVG.
4.
De aansprakelijkheid voor directe schades als bedoeld in lid 3 is te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag van € 1.000,-(zegge: duizend euro) per schadeveroorzakende gebeurtenis en een maximum van € 5.000,-- (zegge: vijfduizend euro) voor alle
schadeveroorzakende gebeurtenissen gezamenlijk en/of per kalenderjaar.
5.
De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden eveneens en zijn ook bedongen voor: (1) alle medewerkers
van EDC en alle andere partijen die door EDC worden ingeschakeld en (2) het geval en indien EDC uit enige andere hoofde dan
wel op grond van enige andere juridische grondslag aansprakelijk is of kan worden gehouden voor enige schade, anders dan uit
hoofde van de Overeenkomst.
Artikel 11 (reclames en retourzendingen)
1.
Door of namens EDC (af) geleverde Producten dient Afnemer terstond / direct bij aflevering te controleren op uiterlijke – en
overige tekortkomingen.
2.
Eventuele tekortkomingen van EDC als bedoeld in lid 1, dient Afnemer uiterlijk binnen 24 uur / binnen één werkdag na aflevering
schriftelijk en onder opgave van redenen in te dienen bij EDC. Niet – direct zichtbare gebreken aan de Producten dient Afnemer
uiterlijk binnen één (werk) dag na ontdekken of na het moment waarop die gebreken redelijkerwijs konden worden ontdekt
schriftelijk en onder opgaaf van reden bij EDC te melden.
3.
Niet tijdig of op de juiste wijze ingediende reclames conform lid 2 leiden tot verval van rechten of aanspraken van Afnemer.
4.
Ingediende reclames geven Afnemer niet het recht om diens verplichtingen op te schorten of het recht om over te gaan tot
verrekening, ontbinding of andere vorm van beëindiging van de betreffende Order dan wel van enige andere Order(s).
5.
Op verzoek van EDC stuurt Afnemer de Producten op dan wel stelt EDC of een derde in staat om de Producten nader te inspecteren
of te (laten) onderzoeken.
6.
Ingeval EDC een reclame gegrond verklaart, reikt de verplichting van EDC niet verder dan tot kosteloze herlevering van de
betreffende Producten.
7.
Door geleverde, verwerkte, gemonteerde, geïnstalleerde, opgeleverde of in gebruik genomen Producten worden geacht in ieder
geval vrij van zichtbare tekortkomingen te zijn afgeleverd aan Afnemer.
8.
Eventuele rechtsvorderingen en verweren, gebaseerd op ingediende reclames, moeten – op straffe van verval van dit recht - door
Afnemer worden ingesteld binnen één jaar nadat de betreffende reclame bij EDC is ingediend.
9.
Retourzendingen zijn slechts mogelijk na voorafgaande schriftelijke instemming van EDC en worden alleen geaccepteerd in de
originele verpakking en emballage, vergezeld van een pakbon.
Artikel 12 (betaling en facturen)
1.
De betalingstermijn voor Afnemer is 14 dagen na factuurdatum.
2.
Bezwaren of reclamaties tegen facturen dient Afnemer uiterlijk binnen vijf (werk) dagen na de factuurdatum schriftelijk en onder
opgave van redenen aan EDC kenbaar maken, bij gebreke waarvan de juistheid en verschuldigdheid van de factuur vast staat.
3.
Ingediende bezwaren of reclamaties van Afnemer tegen facturen geven Afnemer niet het recht om betaling op te schorten, te
verrekenen dan wel om tot beëindiging van één of meerdere Orders of overeenkomsten over te gaan.
4.
Indien en zodra Afnemer in gebreke blijft met tijdige of volledige betaling, is Afnemer tevens gehouden de wettelijke
handelsrente en alle daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke en eventuele gerechtelijke kosten aan EDC te vergoeden.
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5.

In de situatie als bedoeld in lid 4, is EDC gerechtigd enige verplichting tegenover Afnemer op te schorten totdat volledige betaling
plaatsvindt dan wel bevoegd de order of enige andere overeenkomst, direct en zonder rechterlijke tussenkomst, geheel of
gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 13 (eigendomsvoorbehoud)
1.
Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen Producten blijven in eigendom van EDC, totdat Afnemer de
daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige betalings- of enige andere verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later
met EDC tot stand gekomen overeenkomsten / orders - volledig heeft voldaan.
2.
Onverminderd het bepaalde in lid 1, is Afnemer bevoegd de aan hem onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken in het kader
van zijn normale bedrijfsuitoefening door te verkopen en te leveren aan één of meer derden.
3.
Zodra EDC gerede twijfel heeft dat Afnemer tekort zal schieten of deze tekort is geschoten, is EDC gerechtigd om alle geleverde
Producten direct en onverwijld van Afnemer terug te vorderen, waaraan Afnemer kosteloos alle noodzakelijke medewerking zal
verlenen.
4.
Zolang de eigendom van de Producten nog niet op Afnemer is overgegaan, is deze gehouden: (1) de Producten deugdelijk te
verzekeren en verzekerd te houden tegen de gebruikelijke risico’s, zoals beschadiging, vermissing, diefstal, opzicht en dergelijke
en (2) de Producten in goede condities te houden en individualiseerbaar en traceerbaar (met labels, logo’s, stickers en dergelijke)
te houden tot EDC als eigenaar en producent.
Artikel 14 (ontbinding)
1.
Indien Afnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem voortvloeit uit enige grond van deze Algemene
Voorwaarden of uit de Overeenkomst voldoet, is EDC gerechtigd de Overeenkomst of een gedeelte daarvan die nog moet worden
uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en
het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen. Dit, onverminderd het recht van EDC op vergoeding van
eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
2.
Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van
surseance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de
zaken van Afnemer of van diens overlijden of indien Afnemer door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen
verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is Afnemer verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan EDC.
3.
In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die EDC heeft op Afnemer direct en volledig opeisbaar
en vervalt de bevoegdheid tot doorverkoop als bedoeld in artikel 13 lid 2 vanaf het moment dat EDC op grond van het bepaalde
in dit artikel de ontbinding van de met Afnemer gesloten overeenkomst heeft ingeroepen.
Artikel 15
(intellectuele eigendom, auteursrechten / publiciteit en geheimhouding)
1.
Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt EDC zich de rechten en bevoegdheden voor die
haar toekomen op grond van de Auteurswet of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele
eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten inzake door EDC ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, ontwikkelde
recepturen, formules en dergelijke, litho’s, foto’s, tekeningen en modellen, (project) plannen, rapportages, (Product)
verpakkingen en dergelijke.
2.
Alle door EDC verstrekte stukken, zoals recepturen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, (Product)
verpakkingen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Afnemer en mogen niet
door hem zonder voorafgaande toestemming van EDC worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming
van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.
3.
Alle door of namens EDC verstrekte informatie (zoals bedoeld in lid 1 en/of bedrijfsgegevens, rapporten, knowhow en dergelijke),
zal Afnemer strikt vertrouwelijk behandelen en zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EDC niet op enigerlei wijze
aan derden verstrekken of kenbaar maken. Bij schending van deze verplichting is artikel 5 lid 9 van overeenkomstige toepassing.
Artikel 16 (verwerken van persoonsgegevens)
1.
EDC en Afnemer nemen bij het verwerken van persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst of in het kader van de
bestaande handelsrelatie (in de ruimste zin van het woord) alle daarvoor geldende verplichtingen krachtens de AVG deugdelijk en
volledig in acht.
2.
Afnemer verleent alle noodzakelijke medewerking om de verplichtingen krachtens de AVG deugdelijk in acht te nemen, waaronder
mede (maar niet uitsluitend) begrepen het ongewijzigd en voor akkoord ondertekenen en paraferen van de door EDC aan Afnemer
verstrekte verwerkersovereenkomst. Dit, ongeacht of EDC dan wel Afnemer optreedt of handelt als verwerkingsverantwoordelijke
dan wel als (sub) verwerker.
3.
Ingeval Afnemer de verplichtingen krachtens dit artikel en/of de AVG niet of niet deugdelijk nakomt, heeft EDC het recht om al
haar verplichtingen krachtens de Overeenkomst of deze voorwaarden met onmiddellijke ingang en voor onbepaalde tijd op te
schorten, in ieder geval tot het moment waarop Afnemer die verplichtingen alsnog volledig en deugdelijk is nagekomen. Dit alles
zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover Afnemer of derden. Afnemer vrijwaart EDC voor aanspraken
van derden uit dien hoofde, waaronder begrepen de zogenoemde betrokkenen in de zin van de AVG, de Autoriteit
Persoonsgegevens en dergelijke.
Artikel 17 (rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter) 1.
Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.
2.
Op de tussen EDC en Afnemer tot stand gekomen Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, met volledige
uitsluiting van het Weens Koopverdrag. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens
naar Nederlands recht worden beslecht.
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3.

4.

5.

Ingeval EDC en Afnemer van mening mochten verschillen over de uitleg dan wel strekking van één of meerdere bepalingen in de
tot stand gekomen overeenkomst of in deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie of vertaling van de overeenkomst
dan wel van deze algemene voorwaarden te allen tijde doorslaggevend en beslissend.
Het gebruik van smileys, emoticons of andere daarmee vergelijkbare tekens leidt niet tot enig rechtsgevolg, dan wel - ingeval in
rechte komt vast te staan dat dit gebruik wel zou (kunnen) leiden tot enig rechtsgevolg – dan geldt in dat geval de meest gunstige
uitleg voor EDC, ook wanneer EDC niet (alleen) de ontvangende partij is.
De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de statutaire of feitelijke
vestigingsplaats van EDC (dit ter keuze van EDC),is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen EDC en
Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet of internationale verdragen.

Deze Algemene Voorwaarden zijn op 23 oktober 2020 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Overijssel te Almelo en aldaar
geregistreerd onder depotnummer: 29 / 2020.
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