Algemene Verkoop - en opdrachtvoorwaarden KI De Toekomst
Artikel 1
1.

(definities)

KI: de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Toekomst Groep B.V.,
Toekomst Beheer B.V. en KI De Toekomst B.V., allen statutair gevestigd te Albergen,
alsmede alle daaraan gelieerde vennootschappen.

2.

Afnemer: contractspartij van KI waarmee een koopovereenkomst is gesloten en waarbij KI
uitsluitend optreedt als verkoper van gewonnen sperma van eigen stieren.

3.

Opdrachtgever:

contractspartij

van

KI

waarmee

een

overeenkomst

van

opdracht,

overeenkomst van bewaarneming of enige andere overeenkomst dan een koopovereenkomst
is gesloten en waarbij KI optreedt als opdrachtnemer, bewaarnemer dan wel als de
uitvoerende partij.
4.

Contractant: de Afnemer en / of Opdrachtgever.

5.

Leidinggevende medewerkers: medewerkers / personeel in dienst bij dan wel werkzaam voor
KI, die op geen enkele wijze zijn belast met uitvoerende of repeterende werkzaamheden.
Binnen de organisatie van KI tewerkgestelde werknemers of personen zijn géén
leidinggevenden, tenzij Contractant uitdrukkelijk het tegendeel bewijst.

6.

BW: het Burgerlijk Wetboek naar Nederlands recht.

7.

Levering: de juridische levering in de zin van het BW.

8.

Aflevering: de feitelijke aflevering aan / ten behoeve van Afnemer.

9.

Werkbare omstandigheden: de omstandigheden – weersomstandigheden daaronder mede
doch niet uitsluitend begrepen – waarbij KI in staat is tot (af)levering van de geleverde zaken
over te gaan of in staat is de overeengekomen werkzaamheden te verrichten.

10.

Richtlijn: richtlijn 88 / 407 EEG van de Raad van 14 juni 1988 tot vaststelling van de
veterinaire voorschriften van toepassing op het intracommunautaire handelsverkeer in sperma
van runderen en de invoer daarvan, alsmede alle daarop nadien gebaseerde nationale en
internationale regelgeving.

11.

Dosis: één met (door KI gewonnen) sperma gevuld rietje, waarop aan de zijkant alle gegevens
van de betreffende stier staan afgedrukt.

12.

Beker: de afzonderlijke en afgesloten opslagruimte waarin meerdere dosis van één bepaalde
stier worden opgeslagen en worden bewaard.

13.

Opslagcontainer: de container waarin KI goedgekeurd en ingevroren sperma in bekers
bewaart.

14.

SWC: het Sperma Win Centrum, zijnde de bedrijfslocatie van KI alwaar zij sperma wint van
donorstieren en eigen stieren, alsmede de locatie waar de (donor) stieren zijn gehuisvest.

15.

Donorstier: de stier die Opdrachtgever in eigendom heeft en door haar aan KI ter beschikking
wordt gesteld voor het winnen van sperma.

Artikel 2
1.

(toepasselijkheid)

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten of
overige diensten van of met KI.

2.

KI wijst de toepasselijkheid van eventueel door Contractant gehanteerde Algemene
Voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.
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3.

De (ver) nietig (baar) heid van één of meerdere bepalingen in deze Algemene 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.

4.

Ingeval van één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken
blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. Alleen schriftelijk tussen KI en
Contractant overeengekomen afwijkingen zijn geldig.

5.

De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen in
de ruimste zin des woords tussen KI en Contractant.

Artikel 3
1.

(aanbiedingen, offertes en prijzen)

Alle aanbiedingen en offertes van KI zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is
opgenomen voor de aanvaarding daarvan. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor
nabestellingen.

2.

Alle prijsopgaven in offertes of aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders
en schriftelijk overeengekomen.

3.

Ingeval partijen geen vaste prijzen zijn overeengekomen, is KI gerechtigd te leveren tegen de
door haar gehanteerde prijzen zoals die gelden op de dag van (af) levering.

4.

Alle geoffreerde prijzen of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, invoerrechten, andere
belastingen, heffingen en rechten, kosten van in- en uitlading en vervoer, verzend – en
administratiekosten, wachttijd, emballagekosten, montage- en installatiekosten, tenzij
uitdrukkelijk anders vermeld of overeengekomen.

5.

Een samengestelde prijsopgave verplicht KI niet tot levering van een deel van de in de
aanbieding of offerte vermelde zaken of diensten tegen de daarvoor opgegeven (deel) prijzen.

6.

KI is gerechtigd verhogingen opgetreden in onder andere lonen, inkoopprijzen of tarieven van
ZZP-ers,

vervoerskosten,

wisselkoersen,

verzekeringspremies

en

heffingen

van

overheidswege (waaronder begrepen belastingen, invoerrechten en dergelijke) aan
Contractant, ontstaan na uitbrenging van de offerte dan wel aanbieding, door te berekenen
voor die werkzaamheden, leveringen of diensten die op het moment van ingaan van die
verhogingen nog door KI moeten worden verricht of worden geleverd.
7.

KI is gerechtigd haar tarieven één keer per kalenderjaar aan te passen conform het
prijsindexcijfer van de Producentenprijzen (bron: CBS).

Artikel 4
1.

(totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)

De overeenkomst tussen KI en Contractant komt pas tot stand: (1) nadat KI de aanvaarding
van de aanbieding of offerte dan wel de telefonische of schriftelijke opdracht schriftelijk aan
Contractant heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging dan wel (2): door
middel van een schriftelijke en door beide partijen ondertekende overeenkomst. Zolang KI de
aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan Contractant dan wel de overeenkomst nog
niet door beide partijen voor akkoord is ondertekend, kan KI de aanbieding of offerte
herroepen of wijzigen.

2.

Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 van dit artikel leidt tot een nieuwe
aanbieding of offerte van KI, is het bepaalde in artikel 3 en in lid 1 van dit artikel van
overeenkomstige toepassing.
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3.

Indien in de aanvaarding door Contractant voorbehouden of wijzigingen in de aanbieding of
offerte zijn aangebracht of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden,
komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien KI tevens
schriftelijk aan Contractant heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee
te kunnen instemmen.

4.

Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze Algemene
Voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen KI
en Contractant zijn overeengekomen.

5.

KI is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 3 lid 6 die zich voordoen na de
totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in lid 1 aan Contractant door te berekenen.
KI stelt Contractant hiervan schriftelijk op de hoogte.

6.

Ingeval de overeenkomst als bedoeld in lid 1 tot stand komt met meerdere Contractanten zijn
deze allen hoofdelijk aansprakelijk tegenover KI.

7.

Het is KI te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van Opdrachtgever is
vereist – toegestaan de (op grond van de tot stand gekomen overeenkomst) te verrichten
werkzaamheden, leveringen of diensten geheel of gedeeltelijk met behulp van door haar
ingeschakelde derden te laten uitvoeren of diens rechten of verplichtingen uit de met
Contractant tot stand gekomen overeenkomst over te dragen aan een derde.

Artikel 5

(spermawinning ten behoeve van een Opdrachtgever)

Het bepaalde in dit artikel is van toepassing op alle overeenkomsten tussen KI en een Opdrachtgever,
op grond waarvan KI zich heeft verplicht tot het winnen van sperma bij een donorstier. KI en
Opdrachtgever beseffen dat deze overeenkomst een gemengd karakter heeft, waarbij KI in elk geval
optreedt als opdrachtnemer, bewaarnemer en eventueel als vervoerder. Voor zover mogelijk en
toegestaan, prevaleert het bepaalde in dit artikel boven de van toepassing zijnde wettelijke regelingen.
Onderdeel A: aanmelding donorstier
1.

Zodra Opdrachtgever een donorstier bij KI aanmeldt voor het winnen van sperma en KI die
aanmelding schriftelijk bevestigt als bedoeld in artikel 4 lid 1, komt de overeenkomst voor het
winnen van sperma voor de betreffende donorstier tot stand en reserveert KI alvast een box
voor de komst van de donorstier.

2.

Zodra reservering van de box als bedoeld in lid 1 heeft plaatsgevonden, is KI daarvoor
gerechtigd een door haar vast te stellen voorschot bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.

Alvorens de donorstier bij KI wordt gestald, laat Opdrachtgever op eigen kosten en voor eigen
risico de donorstier onderzoeken overeenkomstig de Richtlijn. Leverancier is gehouden de
onderzoeksresultaten aan KI te verstrekken alvorens de donorstier op transport wordt gezet.

4.

Op basis van de resultaten van de in lid 3 bedoelde onderzoeken beslist (uitsluitend) KI dan
wel de veterinair van KI of de donorstier al dan niet in aanmerking komt voor plaatsing in het
SWC.

5.

Ingeval KI de onderzochte donorstier niet geschikt acht voor plaatsing in het SWC, eindigt de
in lid 1 bedoelde overeenkomst. Restitutie van het in lid 2 bedoelde voorschot vindt niet plaats,
noch wordt KI door de afwijzing op enigerlei wijze schadeplichtig tegenover Opdrachtgever.
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Alsdan geldt het in lid 2 bedoelde voorschot ter compensatie voor de reeds gereserveerde box
en geldt tevens als vergoeding voor de reeds door KI verrichtte werkzaamheden.
Onderdeel B: transport donorstier
6.

Uitsluitend Leverancier is verantwoordelijk voor en draagt het risico en de kosten van het
vervoer van de donorstier van – en naar het SWC.

7.

Ingeval Leverancier het in lid 6 bedoelde vervoer uitbesteedt aan KI, blijft het bepaalde in lid 6
van toepassing. KI is daarbij, zonder dat voorafgaande instemming van Opdrachtgever is
vereist, gerechtigd het transport geheel of gedeeltelijk aan derden uit te besteden.

8.

Ingeval KI het transport aan derden uitbesteedt, treedt zij te allen tijde uitsluitend op als
expediteur en is zij zelf nimmer de vervoerder.

9.

Gedurende het transport als bedoeld in de leden 6, 7 en 8 blijft de donorstier voor rekening en
risico van Opdrachtgever en is deze niet verzekerd. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk
voor een deugdelijke transportverzekering.

Onderdeel C: plaatsing in het SWC: quarantaine fase
10.

Zodra de donorstier aankomt op het SWC, wordt deze overeenkomstig de Richtlijn een
bepaalde periode in quarantaine gehouden.

11.

Na aankomst van de donorstier op het SWC wordt deze onderworpen aan de, op grond van
de Richtlijn voorgeschreven, medische onderzoeken.

12.

Op grond van de uitslagen van de in lid 11 bedoelde onderzoeken beslist uitsluitend KI dan
wel de veterinair van KI of de donorstier al dan niet geschikt wordt geacht voor het winnen van
sperma.

13.

Ingeval de donorstier niet geschikt wordt geacht voor het winnen van sperma als bedoeld in lid
12, eindigt de in lid 1 bedoelde overeenkomst. Het bepaalde in onderdeel A, lid 5, is van
overeenkomstige toepassing. De kosten van de in lid 11 bedoelde medische onderzoeken,
alsook de kosten van huisvesting en veterinaire zorg komen alsdan volledig voor rekening van
Opdrachtgever. Ingeval die kosten niet volledig met het in lid 2 bedoelde voorschot kunnen
worden gedekt, wordt het meerdere bij Opdrachtgever in rekening gebracht conform de
daarvoor door KI gehanteerde tarieven.

Onderdeel D: plaatsing in het SWC: productiefase
14.

Zodra de donorstier geschikt wordt geacht voor het winnen van sperma, wordt deze
overgeplaatst naar de productieafdeling van het SWC.

15.

Uitsluitend KI bepaalt de frequentie en de wijze waarop het sperma van de donorstier wordt
gewonnen, alsmede de wijze waarop de verzorging en huisvesting van de donorstier
plaatsvindt. Het bepaalde in artikel 7:402 lid 1 BW is niet van toepassing.

16.

Indien KI dit nodig acht, is zij gerechtigd de donorstier aan een derde in bewaring te geven,
zonder dat voorafgaande toestemming van Opdrachtgever nodig is.

17.

Gedurende de tijd dat de donorstier in het SWC is geplaatst (daaronder begrepen de bij
onderdeel C bedoelde quarantaine fase), blijft deze volledig voor rekening en risico van
Opdrachtgever.
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Opdrachtgever vrijwaart KI voor de aansprakelijkheden die uit de wet voortvloeien, waaronder
artikel 6:179 BW en artikel 6:181 BW, wegens schade die een door Opdrachtgever aan KI ter
beschikking gestelde (donor)stier aanricht.
18.

Gedurende de tijd dat de donorstier in het SWC is geplaatst dan wel aldaar verblijft, blijft deze
onderworpen aan de onderzoeken die volgens de Richtlijn moeten worden uitgevoerd.

19.

De verblijfsduur van de donorstier in het SWC en de looptijd van de in lid 1 bedoelde
overeenkomst is afhankelijk van en wordt bepaald door de tijd die benodigd is om het door
Opdrachtgever gewenste aantal dosis sperma te winnen. Opdrachtgever is zich er van bewust
dat die tijdsduur vooraf niet kan worden bepaald, omdat tevoren niet vast staat of van de
donorstier goedgekeurd sperma te winnen is dan wel de hoeveelheid en kwaliteit van het
sperma per winning kan verschillen. Op KI rust in dit kader louter een inspanningsverplichting.

20.

Ingeval Opdrachtgever de donorstier verwijdert van het SWC alvorens het contractueel
overeengekomen aantal dosis goedgekeurd sperma is gerealiseerd, is Opdrachtgever
niettemin gehouden de volledige ofwel resterende contractuele vergoeding aan KI te voldoen.

21.

De volledige ofwel resterende contractuele vergoeding als bedoeld in lid 20 bestaat uit: aantal
nog te leveren dosis x vergoeding per dosis, rekeninghoudende met de prijsindexeringen als
bedoeld in artikel 3 lid 7. Om, in het kader van de prijsindexering, de resterende tijdsduur te
begroten waarbinnen het resterend aantal dosis zou worden geleverd, wordt uitgegaan van
het gemiddelde aantal dosis goedgekeurd sperma dat KI in de laatste drie maanden,
voorafgaande aan de maand waarin Opdrachtgever de stier verwijdert, heeft gewonnen van
de betreffende donorstier en wordt uitgegaan van het laatste indexeringspercentage.

22.

Ingeval het gewenste aantal dosis vooraf contractueel niet is overeengekomen, kan
Opdrachtgever de in lid 1 bedoelde overeenkomst slechts opzeggen met inachtneming van
een termijn van twee maanden. Opzegging is slechts mogelijk tegen het einde van de maand
per aangetekende brief. Uiterlijk op de laatste dag van de opzegtermijn is Opdrachtgever
verplicht om de Stier op eigen kosten uit het SWC te verwijderen. Blijft Opdrachtgever
daarmee in gebreke, dan is KI gerechtigd om de Stier zelf te verwijderen of nog langer op het
SWC te houden op de door haar te bepalen wijze en is Opdrachtgever gehouden alle daaruit
voortvloeiende schade of kosten aan KI te vergoeden.

23.

Ingeval KI het op enig moment niet meer verantwoord acht de donorstier nog langer in het
SWC te houden ofwel indien de donorstier na in productie name geen of geen goedgekeurd
sperma produceert, is Opdrachtgever op eerste verzoek van KI gehouden de donorstier op de
kortst mogelijke termijn van het SWC te (laten) verwijderen, zonder daarbij op enigerlei wijze
schadeplichtig te worden tegenover Opdrachtgever. Alle daarmee gepaard gaande kosten
komen uitsluitend voor rekening van Opdrachtgever. Lid 22, laatste volzin, is van
overeenkomstige toepassing.

Onderdeel E: eigendom en risico gewonnen sperma
24.

Het door of namens KI gewonnen sperma van de donorstier wordt per dosis direct gekoeld en
doorverdund en aansluitend voor nadere controle en onderzoek aangeboden aan een
(krachtens de Richtlijn bevoegde) onderzoeksinstantie.

25.

Vanaf het moment van winning, zijn de dosis sperma van de donorstier eigendom van
Opdrachtgever en is het bepaalde in onderdeel D, lid 17, van overeenkomstige toepassing.
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26.

Voor het transport van de dosis gewonnen sperma van – en naar de in lid 24 bedoelde
onderzoeksinstantie, is het bepaalde in onderdeel B van overeenkomstige toepassing.

27.

Gewonnen sperma dat door de in lid 24 bedoelde onderzoeksinstantie is afgekeurd wordt
direct vernietigd, zonder dat KI daardoor op enigerlei schadeplichtig wordt tegenover
Opdrachtgever.

28.

Gewonnen sperma dat door de in lid 24 bedoelde onderzoeksinstantie is goedgekeurd en is
ingevroren, wordt door KI per afzonderlijke beker opgeslagen in een opslagcontainer.

29.

Opgeslagen sperma als bedoeld in lid 28 komt en blijft te allen tijde voor rekening en risico
van Opdrachtgever en blijft diens eigendom.

Onderdeel F: uitlevering en vernietiging van opgeslagen sperma
30.

Ingeval KI opgeslagen sperma als bedoeld in lid 28 op verzoek van Opdrachtgever aan een
derde dient af te leveren dan wel dient te exporteren, handelt KI te allen tijde en uitsluitend in
naam van Opdrachtgever en uitsluitend als haar gevolmachtigde. KI wordt nimmer zelf partij
bij de overeenkomst tussen Opdrachtgever en derde. Opdrachtgever onthoudt zich van iedere
gedraging (nalaten daaronder begrepen) waaruit de derde aan wie geleverd wordt of andere
derden het tegendeel zouden kunnen afleiden.

31.

Op de uitlevering van opgeslagen sperma als bedoeld in lid 30, is het bepaalde in onderdeel B
van overeenkomstige toepassing.

32.

KI heeft het recht om dosis sperma die langer dan vijf jaar zijn opgeslagen in de
opslagcontainer als bedoeld in lid 28, zonder voorafgaande aankondiging aan Opdrachtgever,
te vernietigen, zonder daarbij op enigerlei wijze schadeplichtig te worden tegenover
Opdrachtgever. De kosten van de vernietiging komen volledig voor rekening van
Opdrachtgever.

Onderdeel G: conformiteit
33.

KI neemt bij het volledige proces van spermawinning als hiervoor bedoeld in de onderdelen A
tot en met F de voorschriften krachtens de Richtlijn in acht.

34.

KI spant zich er als goed opdrachtnemer voor in sperma te (kunnen) winnen van de
donorstier. Op KI rust in dit kader echter geen resultaatsverplichting of garantie.

35.

KI kan en wil nimmer garanderen:
A:

dat de donorstier daadwerkelijk sperma gaat produceren, alsmede (indien van
de donorstier wel sperma kan worden gewonnen);

B:

dat het gewonnen sperma van de donorstier door de betreffende
onderzoeksinstantie(s) wordt goedgekeurd en geschikt wordt geacht voor
invriezing, alsmede (indien wel goedgekeurd sperma kan worden gewonnen
dat wordt ingevroren);

C:

dat het goedgekeurde en ingevroren sperma van de donorstier ook
daadwerkelijk geschikt zal zijn om nakomelingen te verwekken dan wel dat
het sperma van voldoende kwaliteit en / of gezond zal zijn, alsmede (indien
met dit sperma wel nakomelingen kunnen worden verwekt en / of dit sperma
wel van voldoende kwaliteit of voldoende gezond is);
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D:

van welke sekse die nakomelingen zullen zijn (ook niet in geval het om
gesekst sperma gaat) alsmede;

E:

of de nakomelingen al dan niet gezond dan wel vrij van ziektes en afwijkingen
(in de ruimste zin van het woord) zullen zijn;
dat het gewonnen sperma van de donorstier voldoet aan de wet – en

F:

regelgeving voor het land van bestemming.
36.

Aan Opdrachtgever getoonde (donor) stieren monsters of modellen worden slechts bij wijze
van aanduiding en ter indicatie verstrekt, zonder dat de door KI af te leveren zaken daaraan
hoeven te beantwoorden.

37.

Opdrachtgever kan géén rechten ontlenen aan de door KI gedane mededelingen over
(technische) productspecificaties en gegevens zoals vermeld op de website, in brochures,
catalogi of andere informatieverschaffende bescheiden, tenzij diezelfde gegevens zijn
opgenomen

in

de

totstandgekomen

overeenkomst

of

in

de

in

lid

1

bedoelde

opdrachtbevestiging en daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.
38.

KI aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor door of namens
Opdrachtgever aangeleverde donorstieren. Opdrachtgever zal KI op eerste verzoek vrijwaren
voor aanspraken van derden uit dien hoofde, aanspraken op grond van intellectuele
eigendomsrechten daaronder begrepen.

39.

Het inwinnen van advies bij KI, al dan niet over de toepassingsmogelijkheden van door haar
geleverde of nog te leveren zaken dan wel uit te voeren werkzaamheden of over het door
Opdrachtgever beoogde gebruiksdoel van die zaken, ontslaat Opdrachtgever nimmer van
diens eigen eindverantwoordelijkheid of aansprakelijkheid hiervan.

Artikel 6
1.

(verkoop sperma aan Afnemers)

Op de overeenkomst tussen KI en een Afnemer is het bepaalde in artikel 5, onderdelen B en F
alsmede lid 35 subs. C, D, E en F en de leden 36 - 39 van onderdeel G van overeenkomstige
toepassing.

2.

Het risico van het door KI geleverde sperma gaat over op het moment van levering.

3.

Sperma wordt geacht aan Afnemer te zijn geleverd (af SWC / ex Works) op het moment
waarop de koopovereenkomst tot stand komt overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 lid 1.
De tot stand gekomen koopovereenkomst houdt tevens een tweezijdige verklaring in als
bedoeld in artikel 3:115 sub a dan wel sub c BW. Vanaf dat moment houdt KI of een derde de
door Afnemer aangekochte dosis sperma die is opgeslagen in de opslagcontainer voortaan
als onmiddellijk houder voor Afnemer als verkrijger en als middellijk bezitter als bedoeld in
artikel 3:107 lid 3 BW.

4.

De eigendom van het door KI geleverde sperma gaat over met inachtneming van het in artikel
14 bedoelde eigendomsvoorbehoud.

Artikel 7
1.

termijnen)

De door KI opgegeven termijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van
deze termijnen raakt KI niet in verzuim en kan Contractant niet tot ontbinding van de
overeenkomst overgaan. In dat geval is een voorafgaande, deugdelijke en schriftelijke
ingebrekestelling vereist waarin een minimale termijn van 30 werkdagen is opgenomen.

2.

KI is gerechtigd in gedeelten te leveren (deelleveranties) en deze afzonderlijk aan Contractant
te factureren.
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3.

Ingeval KI nadere informatie of bescheiden van Contractant of derden nodig heeft om haar
verplichtingen behoorlijk te kunnen nakomen, vangt de in lid 1 bedoelde termijn pas aan op
het moment dat KI die informatie of bescheiden volledig heeft ontvangen.

Artikel 8
1.

(verlangen van zekerheden en inzage administratie)

Indien er op enig moment gerede twijfel bestaat / ontstaat bij KI omtrent de betalingscapaciteit
of solvabiliteit van Contractant, is KI bevoegd de aflevering of bezorging als bedoeld in de
artikelen 5, 6 of 7 of uitvoering van nog te verrichten werkzaamheden op te schorten totdat
Contractant voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft
verschaft aan KI.

2.

Of de door Contractant aangeboden zekerheden als bedoeld in lid 1 voldoende zijn, is ter
beoordeling van KI. Contractant is aansprakelijk voor de door KI door deze vertraagde
aflevering of bezorging te lijden schade.

3.

Om de betalingscapaciteit of solvabiliteit van Contractant op enig moment te kunnen
vaststellen, is Contractant op eerste verzoek van KI gehouden kosteloze inzage te verschaffen
in alle financiële boeken en bescheiden (waaronder, maar niet uitsluitend begrepen:
debiteuren en crediteurenposten, bankrekeningen en banksaldi en dergelijke) aangaande
diens onderneming.

4.

Ingeval KI een verzoek aan Contractant Afnemer heeft gedaan als bedoeld in lid 3, is
Contractant eveneens verplicht om alle mutaties in de vermogensbestanddelen zo spoedig
mogelijk nadien aan KI schriftelijk kenbaar te maken.

5.

KI is te allen tijde gerechtigd voorschotten bij Contractant in rekening te brengen.

6.

Ingeval Contractant op enigerlei wijze nalatig blijft voldoende zekerheden te stellen als
bedoeld in lid 1 of lid 5 ofwel nalaat afdoende inzage te verschaffen in de vermogenspositie
als bedoeld in lid 3 en lid 4, is KI gerechtigd de overeenkomst te ontbinden en is Contractant
een direct en ineens opeisbare boete verschuldigd van € 100,-- per dag, voor iedere dag dat
Contractant daarmee nalatig blijft, onverminderd het recht op nakoming of aanvullende
schadevergoeding voor KI. De wettelijke handelsrente over de boete is direct en ineens
opeisbaar.

7.

Ingeval KI de overeenkomst ontbindt als bedoeld in lid 6, is Contractant daarbij gehouden om
eventueel reeds afgeleverde zaken binnen één week na de ingeroepen ontbinding aan KI te
retourneren. Dit, met uitzondering van gewonnen sperma dat KI op grond van de Richtlijn niet
meer mag terugnemen, waarvoor Contractant alle schade dient te vergoeden die KI daardoor
lijdt of nog zal lijden. Zolang de (geretourneerde) zaken niet door KI zijn ontvangen, blijven
deze voor rekening en risico van Contractant.

8.

Ingeval Contractant tekortschiet tegenover KI dan wel KI vermoedt dat Contractant tegenover
haar tekortschiet of tekort zal gaan schieten in een verplichting krachtens de met KI gesloten
overeenkomst, is Contractant gehouden om op eerste verzoek van KI tevens kosteloze inzage
te verstrekken in haar overige (niet aan de financiën gerelateerde) administratie, zoals de
registratie van vee, het stamboek en dergelijke.
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Artikel 9
1.

(opslag, opschorting en retentierecht)

KI is bevoegd diens verplichting tot afgifte van de donorstieren, opgeslagen sperma ofwel van
andere opgeslagen zaken dan wel van in bewaring gegeven zaken op te schorten totdat de
opeisbare facturen en de verschuldigde boetes in zijn geheel door Contractant zijn voldaan en
tevens totdat alle opeisbare vorderingen van KI uit hoofde van eerdere of latere
totstandgekomen overeenkomsten dan wel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen
van KI vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van Contractant daaronder uitdrukkelijk
begrepen.

2.

Ingeval KI uit andere hoofde zaken van Contractant onder zich heeft als bedoeld in lid 1, is zij
eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat Contractant
heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die KI – al dan niet krachtens het bepaalde in dit
artikel – heeft op Contractant.

3.

Het krachtens dit artikel aan KI toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval
zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 14 lid 4 van deze voorwaarden.

4.

Ingeval Contractant anderszins, uit welke hoofde dan ook, tekortschiet in de nakoming van
diens verplichtingen tegenover KI of vanwege enige andere grond jegens KI aansprakelijk
mocht zijn, is KI eveneens gerechtigd de (af)levering van de in lid 1 bedoelde zaken op te
schorten dan wel diens retentierecht uit te oefenen overeenkomstig van het bepaalde in de
voorgaande leden van dit artikel.

Artikel 10
1.

(niet - toerekenbare tekortkoming)

De in artikel 7 genoemde termijnen of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere
diensten door KI wordt verlengd met de periode, gedurende welke KI door overmacht is
verhinderd aan diens verplichtingen te voldoen.

2.

Van overmacht aan de zijde van KI is sprake, indien KI na de totstandkoming van de
overeenkomst als bedoeld in artikel 4 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit
de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in
zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand,
waterschade,

overstroming,

werkstaking,

bedrijfsbezetting,

uitsluiting,

in-

en

uitvoerbelemmeringen (al dan niet krachtens de Richtlijn), overheidsmaatregelen, defecten
aan machinerieën, storingen in de levering van energie of aanlevering van grondstoffen of
onderdelen, storingen of defecten aan computers, in soft- of hardware, op het internet, intranet
of netwerk, aan servers of bij hostingmaatschappijen, vertraging tijdens transport, niet werkbare omstandigheden, ziekte, arbeidsongeschiktheid of uitval van personeel of ZZP-ers
(al dan niet voor onbepaalde duur), gebrek aan genetisch materiaal, quarantaine, epidemieën,
uitbreken van (al dan niet dier gerelateerde) ziektes, alles zowel in het bedrijf van KI,
Contractant, de onderzoekscentra als bij derden van wie KI de benodigde diensten,
materialen, grondstoffen of onderdelen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij
opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken
buiten de schuld of risicosfeer van KI ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van KI in
gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan diens verplichtingen dient te voldoen.
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3.

Pas indien door overmacht de levering van zaken of andere diensten meer dan twee maanden
wordt vertraagd, zijn zowel KI als Contractant bevoegd de overeenkomst als beëindigd te
beschouwen

door

middel

van

een

aan

de

andere

partij

gerichte

schriftelijke

beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd zodra de in de tweede volzin bedoelde
beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. Alsdan heeft KI, onverminderd het
bepaalde in lid 4, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het
moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.
4.

Ingeval door overmacht de resterende te leveren zaken, dosis sperma of te leveren diensten
van KI meer dan twee maanden worden vertraagd, is Contractant niettemin gehouden de
overeengekomen vergoeding / de daarop betrekking hebbende facturen aan KI te voldoen
voor de zaken, sperma of diensten die reeds door KI 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 11
1.

(aansprakelijkheid en vrijwaring)

KI is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door Contractant of derden, die rechtstreeks
en uitsluitend het gevolg is van een aan KI toe te rekenen tekortkoming, indien:
-

KI deugdelijk en schriftelijk in gebreke is gesteld en aan haar een minimale
termijn van 30 (werk) dagen is gegeven om de tekortkoming(en) weg te nemen
en KI die termijn ongebruikt heeft laten verstrijken, en slechts ingeval;

-

De aansprakelijkheidsverzekeraar van KI tot uitkering van schade overgaat voor
de schadeveroorzakende gebeurtenis(sen) waar de schadeaanspraak van
Contractant op is gebaseerd.

2.

Ingeval de verzekeraar van KI, om welke redenen dan ook, niet tot uitkering van schade
overgaat als bedoeld in lid 1, is KI slechts aansprakelijk voor schade, geleden door
Contractant of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld
dan wel bewuste roekeloosheid van KI of van diens tot de bedrijfsleiding behorende
leidinggevende medewerkers, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

3.

Voor zover KI buiten opzet of grove schuld aansprakelijk mocht zijn of kan worden gehouden
voor schade, ongeacht de grondslag daarvan en waaronder begrepen de situatie dat KI bij
toerekenbaar tekortschieten rechtens toch aansprakelijk is of wordt gehouden voor schade
ondanks het feit dat de verzekeringsmaatschappij niet tot uitkering overgaat, dan gelden
daarvoor tevens de beperkingen als omschreven in de volgende leden van dit artikel.

4.

In de navolgende situaties is in ieder geval géén sprake van opzet of grove schuld dan wel
bewuste roekeloosheid als bedoeld in lid 2 en is de aansprakelijkheid van KI beperkt als volgt:
a) KI is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan of veroorzaakt door de door haar
(af)geleverde sperma of andere zaken, voortvloeiende uit het (al dan niet ondeskundig)
gebruik dan wel de eventuele ongeschiktheid van het sperma of die andere zaken zelve
dan wel uit het kwaliteits – of gezondheidsniveau van het sperma.
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Alsmede is KI nimmer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt aan of is veroorzaakt
door de door het geleverde sperma ontstane onvoorziene en oncontroleerbare
gestatieperioden, ontstane embryo’s of daardoor geboren nakomelingen dan wel voor
schade door het overbrengen van ziekten aan dieren of personen;
b) KI is nimmer aansprakelijk voor schade van Contractant of derden die, direct of indirect,
voortvloeit uit de door of namens KI mondeling of schriftelijk verstrekte adviezen dan wel
voortvloeit uit nalaten dan wel het niet, niet deugdelijk of niet tijdig treffen van
voorzorgsmaatregelen door KI of haar leidinggevende medewerkers;
c) ingeval van mondelinge door of namens KI verstrekte informatie is deze nimmer
aansprakelijk voor de schade die voortvloeit uit misverstanden of onjuist overgekomen
informatie;
d) ingeval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is KI nimmer gehouden een hoger
bedrag aan schade te vergoeden dan € 1,-- per dosis, dan wel – indien dit lager is - dan
de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging of verrichte dienst. Er
geldt, ongeacht hetgeen door of namens KI geleverd of anderszins gepresteerd of
nagelaten is, te allen tijde een maximumbedrag van € 1.000,--;
e) niet voor vergoeding komt in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade.
Hieronder wordt uitdrukkelijk, doch niet uitsluitend, verstaan: schade door het knappen
van rietjes / dosis, schade door het gebruik of de toepassing van door KI geleverd
sperma, schade door eventuele zichtbare of niet direct zichtbare verwisselingen van
sperma en /of geleverde dosis, schade door of namens enige onderzoeksinstantie
gemaakte fouten, alsmede alle vermogensschade of ander nadeel die KI of de door KI (af)
geleverde zaken of het door haar gepresteerde hebben toegebracht aan andere zaken of
personen, aanspraken van derden, alsmede alle schade die Contractant of derden lijden
als gevolg van bedrijfsstoring, schade wegens waardevermindering, andere onkosten,
derving van inkomsten, geleden verlies en dergelijke daaronder begrepen, door welke
oorzaak ook ontstaan. Contractant dient zich desgewenst zelf tegen deze schades te
verzekeren;
f)

de door KI te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door Afnemer te betalen
prijs of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de Afnemer
geleden schade.

5.

Contractant is gehouden KI, alsmede de door haar ingeschakelde derde(n), te vrijwaren voor
enige aanspraken van derden wegens vergoeding van schade tengevolge van het gebruik of
toepassing van de geleverde sperma, andere zaken of prestatie(s).

6.

Indien Contractant één of meerdere verplichtingen voortvloeiende uit de met KI
totstandgekomen overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden niet, niet-tijdig of niet
behoorlijk nakomt, is Contractant – zonder nadere ingebrekestelling – in verzuim en volledig
aansprakelijk voor alle schade die KI en de door deze ingeschakelde derde(n) daardoor lijden,
zulks onverminderd de overige rechten en bevoegdheden van KI op grond van de Wet of op
grond van deze Algemene Voorwaarden. Het bepaalde in lid 4 is van overeenkomstige
toepassing.
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7.

Ingeval Contractant de terugkeerverplichting van de donorstier (ingeval Contractant de
donorstier na diens eerste verblijf / vertrek van het KI - station opnieuw voor spermawinning in
productie wil nemen, Contractant verplicht is om de donorstier gedurende diens leven telkens
bij KI dient onder te brengen) op enigerlei wijze schendt, is Contractant een direct en ineens
opeisbare boete verschuldigd van € 15.000,-- per donorstier, te vermeerderen met € 10,-- per
geregistreerde nakomeling van de betreffende donorstier, alles onverminderd het recht op
nakoming of aanvullende schadevergoeding. De wettelijke handelsrente over de boete is
eveneens direct en ineens opeisbaar.

Artikel 12
1.

(reclames)

Onder reclames worden verstaan: een beroep van Contractant op het feit dat de door KI
afgeleverde zaken of verrichte diensten niet aan de totstandgekomen overeenkomst
beantwoorden, daaronder mede begrepen zichtbare en niet- direct zichtbare gebreken aan het
geleverde of gepresteerde.

2.

Contractant is verplicht ingeval van aflevering of bezorging ingevolge het bepaalde in artikel 5
of artikel 6, alle afgeleverde zaken terstond bij aflevering te controleren op uiterlijke
tekortkomingen,

zichtbare

verwisselingen

van

sperma

en

/

of

geleverde

dosis,

beschadigingen, alsmede zo spoedig mogelijk daarna te controleren op niet-direct zichtbare
gebreken of verwisselingen van sperma en / of geleverde dosis alvorens die zaken op te
slaan, door te leveren of anderszins te gebruiken. Door of namens Contractant in gebruik
genomen of doorverkochte zaken worden geacht in ieder geval vrij van zichtbare gebreken of
vrij van zichtbare verwisselingen van sperma en / of geleverde dosis door KI te zijn (af)
geleverd.
3.

Contractant is verplicht eventuele reclames naar aanleiding van de controles als bedoeld in lid
2 van dit artikel voor zichtbare gebreken of verwisselingen binnen één werkdag na aflevering
of bezorging schriftelijk en onder een duidelijke omschrijving van de gebreken dan wel
reclames aan KI kenbaar te maken. Reclames als bedoeld in de eerste volzin die worden
ingediend nadat de termijn van één werkdag is verstreken, hoeft KI niet meer in behandeling
te nemen.

4.

Voor niet - (direct) zichtbare gebreken aan de afgeleverde zaken of verwisselingen geldt dat
Contractant reclames schriftelijk bij KI dient in te dienen binnen twee werkdagen nadat deze
gebreken door Contractant zijn geconstateerd dan wel redelijkerwijs door deze hadden
behoren te worden geconstateerd. Het bepaalde in lid 3, laatste volzin is van overeenkomstige
toepassing.

5.

Onder niet- (direct) zichtbare verwisselingen als bedoeld in de voorgaande leden worden
verstaan: de situatie dat het in een bepaalde dosis opgeslagen sperma niet afkomstig is van
de stier waarvan de gegevens op de zijkant van de betreffende dosis zijn afgedrukt.

6.

Tijdig (en op de juiste wijze) bij KI ingediende reclames geven, voor zover mogelijk,
Contractant niet het recht de betaling van de koopprijs / vergoeding op te schorten of te
verrekenen, noch de bevoegdheid de tot stand gekomen overeenkomst geheel of gedeeltelijk
te ontbinden.
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7.

Ingeval de reclame door KI gegrond wordt verklaard, is KI slechts aansprakelijk jegens
Contractant overeenkomstig het bepaalde in artikel 11. Retourzendingen of eventuele
terugleveringen van afgeleverde zaken verplichten KI geenszins automatisch tot vervanging,
herstel of creditering over te gaan.

8.

Eventuele op ingediende reclames gebaseerde rechtsvorderingen en verweren dienen – op
straffe van verval van dit recht - door Contractant te worden ingesteld binnen één jaar nadat
de reclame is ingediend.

Artikel 13
1.

(betaling)

Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling in
euro’s en uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door KI aangewezen bank- of
girorekening, zulks ter keuze van KI.

2.

Contractant is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door hem gestelde
tegenvordering in mindering te brengen.

3.

Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is Contractant,
zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende
op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval KI de zaken heeft
opgeslagen, gestald of in bewaring heeft gegeven, is Contractant, zonder ingebrekestelling, in
verzuim vanaf de dag waarop KI de schriftelijke kennisgeving daarvan heeft verstuurd.

4.

De betaling door Contractant is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde
bedrag op de door KI aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval
contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan KI is
afgedragen. Contractant is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de
eerste dag nadat de overeengekomen dan wel geldende betalingstermijn is verstreken.

5.

Vanaf de eerste dag dat Contractant op grond van de voorgaande leden in dit artikel in
verzuim is geraakt, is deze een contractuele rente verschuldigd van 1,5% per maand, althans
tenminste de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde
bedrag inzake afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een
gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.

6.

Indien Contractant niet tijdig of volledig aan diens betalings- of afnameverplichtingen voldoet
en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is KI bevoegd de tot stand gekomen
overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is Contractant
aansprakelijk voor de door KI geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en
transportkosten.

7.

Indien KI bij het in verzuim geraken van Contractant tot buitengerechtelijke maatregelen
overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen of
incassomaatregelen door of namens KI zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor
rekening van Contractant. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het
factuurbedrag met een minimum van € 350,--. Indien KI gerechtelijke incassokosten maakt,
komen deze volledig voor rekening van Contractant.

8.

KI heeft steeds het recht om - zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen van Afnemer of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 8
is van overeenkomstige toepassing.
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Artikel 14
1.

(eigendomsvoorbehoud)

Alle afgeleverde of bezorgde of nog te leveren dan wel te bezorgen zaken blijven in eigendom
van KI, totdat Afnemer de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit
artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met KI totstandgekomen
overeenkomsten - 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.

Bij een doorverkoop als bedoeld in lid 2, is Afnemer verplicht ten behoeve van KI op haar
eerste verzoek een stil pandrecht te vestigen op alle uit de doorverkoop voortvloeiende
vorderingen.

4.

In geval tevens sprake is van verzuim van Afnemer ingevolge artikel 13 of Afnemer in gebreke
blijft de zaken feitelijk af te nemen, blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente
ingevolge artikel 13 lid 5, de boete of de opslagkosten of de buitengerechtelijke kosten
ingevolge artikel 13 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.

5.

Ingeval KI in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden
werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van KI
totdat Afnemer (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft
voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.

6.

Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op Afnemer is overgegaan, is
deze buiten de situatie als bedoeld in lid 2 niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde
zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met
rechten van derden te bezwaren.

7.

Vanaf het moment dat Afnemer ingevolge artikel 13 of anderszins in verzuim is geraakt of KI
goede grond heeft te vrezen dat hij in verzuim zal geraken, is KI bevoegd de aan Afnemer
afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen.
Afnemer is verplicht deze zaken op de eerste vordering van KI onverwijld aan haar terug te
geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking te verlenen, waaronder
uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in
de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor
rekening van Afnemer.

8.

Na een terugname als bedoeld in lid 7 zal Afnemer worden gecrediteerd voor de marktwaarde,
die in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met
de kosten in verband met die terugname.

9.

Indien KI de (voorbehouden) eigendom van de door haar (af)geleverde zaken of onderdelen
mocht verliezen als gevolg van kunstmatige inseminatie dan wel door natrekking,
zaaksvorming of vermenging als bedoeld in de artikelen 5:14, 5:15 en 5:16 BW, is Afnemer
verplicht op eerste vordering van KI aan haar een bezitloos pandrecht op die zaak (daaronder
mede begrepen: embryo’s en nakomelingen) te verlenen.
Dit, een en ander met inachtneming van de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in
artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van KI op Afnemer die niet
onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel.
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De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen
voor rekening van Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
10.

Voor zover de zaken waarvan KI de (voorbehouden) eigendom heeft verloren als bedoeld in
lid 9, zich nog bevinden in de macht van KI, worden die zaken geacht dan wel zijn die zaken
daarmee in vuistpand gegeven aan KI ex artikel 6:236 lid 1 BW.

11.

Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande
leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op Afnemer, is het bepaalde in lid 9 en in lid
10 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

12.

Afnemer is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan haar is
overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen, verplicht gedurende
die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij
verkeerden op het moment van aflevering of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze
zaken ten gunste van het eigendomsrecht van KI individualiseerbaar zijn en zullen blijven.

13.

De in lid 12 bedoelde verplichting is van overeenkomstige toepassing in de situatie zoals
bedoeld in artikel 9 lid 1, bij gebreke waarvan Afnemer gehouden is alle daaruit voor KI
voortvloeiende schade te vergoeden.

14.

Afnemer is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 12 van dit artikel tegen
tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en verzekerd te
houden en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan KI ter inzage te geven, bij gebreke
waarvan Afnemer gehouden is alle daaruit voor KI voortvloeiende schade te vergoeden.

15.

Afnemer is verplicht om op eerste vordering van KI alle aanspraken dan wel vorderingen uit
hoofde van de in lid 14 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan KI te
verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als
bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van KI op
Afnemer, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel dan wel een
onherroepelijke volmacht aan KI te verlenen om uitkeringen op basis van de verzekerde
risico’s namens Afnemer in ontvangst te nemen. De kosten voor de totstandkoming van het in
de eerste volzin genoemde pandrecht dan wel de volmacht komen voor rekening van
Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

16.

Het bepaalde in lid 15 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van
Afnemer tegen een of meerdere van diens afnemers of andere derden.

Artikel 15
1.

(ontbinding)

Indien Contractant niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichting die voor hem
voortvloeit uit enige grond van deze Algemene Voorwaarden of de met KI totstandgekomen
overeenkomst voldoet, is KI 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 KI op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en
andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.
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2.

Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing ingeval van: schorsing van
betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het
van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van
Contractant of van diens overlijden of indien Contractant door beslaglegging of anderszins de
beschikking over diens vermogen verliest. Indien deze omstandigheden zich voordoen, is
Contractant verplicht dat onverwijld schriftelijk te melden aan KI.

3.

In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering die KI heeft op
Contractant direct en volledig opeisbaar.

Artikel 16
1.

(intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)

Onverminderd het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde, behoudt KI 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 KI ontworpen of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s,
tekeningen en modellen, (installatie) plannen en dergelijke.

2.

Alle door KI verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen,
schetsen, tekeningen, software en dergelijke zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt
door Contractant en mogen niet door haar zonder voorafgaande toestemming van KI worden
verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht,
tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.

3.

Ingeval van opdrachten van Contractant tot (re)productie van goederen of door deze
verstrekte informatie of gegevens waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van
derden op kunnen zitten, vrijwaart Contractant KI voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende
aanspraken van derden.

4.

KI is / blijft gerechtigd om de door hem geleverde / vervaardigde zaken of onderdelen of
verleende diensten met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van Contractant af te
beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties of deze tijdens beurzen en
tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van Afnemer of derden,
alsmede is KI gerechtigd persoonsgegevens van Contractant beschikbaar te stellen aan
derden ten behoeve van direct marketingactiviteiten. Dit, zonder dat KI daarvoor enigerlei
vergoeding aan Afnemer of een derde is verschuldigd.

Artikel 17

(rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)

1.

Uitsluitend de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

2.

Op de tussen KI en Contractant tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen
zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.

3.

Ingeval KI en Contractant 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 daarvan te allen tijde doorslaggevend en
beslissend. De boeken en bescheiden van KI leveren dwingend bewijs op, tenzij Contractant
het benodigde tegenbewijs daarvan kan leveren.
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4.

De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het arrondissement van de
vestigingsplaats van KI is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen
tussen KI en Contractant, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de
wet of internationale verdragen.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op 05 juli 2013 gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank Overijssel en
zijn aldaar geregistreerd onder depotnummer 20 / 2013.
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