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Artikel 1 Definities en toepasselijkheid
1.1 In deze Algemene Voorwaarden, verder: ‘Voorwaarden’ wordt verstaan onder:
a. AZ-Import: het bedrijf AZ-Import B.V., statutair gevestigd aan de Bonegraafseweg 16B te (6669
MH) Dodewaard.
b. Wederpartij: Ieder natuurlijk persoon/rechtspersoon met wie AZ-Import een Overeenkomst aangaat,
dan wel aan wie AZ-Import een aanbieding doet.
c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst die tussen AZ-Import en de Wederpartij tot stand komt, elke
wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen van die Overeenkomst.
1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen en rechtshandelingen van AZ-Import en de
Wederpartij. In het geval van strijdigheid tussen een Overeenkomst en deze Voorwaarden, prevaleren de
bepalingen uit de Overeenkomst. De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten
met AZ-Import, waarvoor derden worden ingeschakeld.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden
slechts indien zij schriftelijk worden overeengekomen en hebben uitsluitend betrekking op de
betreffende overeenkomst.
1.4 In afwijking van het bepaalde in artikel 6:225 lid 3 BW is AZ-Import niet gebonden aan voorwaarden
van de Wederpartij die afwijken van de voorwaarden zoals deze worden gebruikt door AZ-Import, tenzij
uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
1.5 Indien AZ-Import niet steeds strikte naleving van deze Voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de
bepalingen van deze Voorwaarden niet van toepassing zijn, of dat AZ-Import in enigerlei mate het recht
zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Voorwaarden te
verlangen.
1.6 Nietigheid of onverbindendheid van één van de bepalingen van deze Voorwaarden laat de geldigheid van
de overige bepalingen onverlet. In het geval één of meerdere bepalingen nietig, vernietigbaar of
onverbindend zijn, worden deze geacht te zijn omgezet in bepalingen die wel geldig zijn en die het meest
de inhoud en de strekking van de nietige of onverbindende bepalingen benaderen ex artikel 3:42 BW.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen van AZ-Import zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor
aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de
aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. Indien een offerte een vrijblijvend
aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard heeft AZ-Import het recht het aanbod binnen drie
werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. De in een offerte vermelde prijzen zijn excl.
BTW, tenzij anders aangegeven.
2.2 Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit door de wederpartij wordt aanvaard heeft AZImport het recht het aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Een herroeping door
AZ-Import gedaan binnen vier werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van de Wederpartij, geldt tussen
partijen als ‘onverwijld’ in de zin van artikel 6:219 lid 2 BW.

2.3 AZ-Import kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
2.4 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod dan is AZ-Import daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij AZ-Import anders aangeeft.
2.5 Bij een offerte/aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerken e.d. binden AZ-Import niet,
tenzij hier in de overeenkomst uitdrukkelijk naar is verwezen.
2.6 AZ-Import behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel
onder rembours te leveren.
Artikel 3 Totstandkoming en uitvoering Overeenkomst
3.1 Bij het aangaan van de Overeenkomst wordt de Wederpartij geacht kennis te hebben genomen van deze
Voorwaarden en deze Voorwaarden te hebben geaccepteerd. AZ-Import heeft het recht om een
Overeenkomst zonder opgaaf van redenen te weigeren.
3.2 Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met AZ-Import eerst tot stand nadat AZ-Import
een opdracht uitdrukkelijk heeft aanvaard c.q. de aanvaarding door de wederpartij van een offerte
uitdrukkelijk heeft bevestigd. De opdrachtbevestiging van AZ-Import wordt geacht de overeenkomst juist en
volledig weer te geven.
3.3 Indien er geen offerte/opdrachtbevestiging wordt verstuurd, dan heeft de factuur te gelden als zijnde
opdrachtbevestiging. De factuur wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist heeft AZ-Import het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.5 Is er voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer
een fatale termijn. Bij overschrijding van de genoemde termijn dient de Wederpartij AZ-Import schriftelijk
in gebreke te stellen. AZ-Import dient een termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de
overeenkomst te geven.
3.5 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan
noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot
aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan
niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en
de overeenkomst daardoor in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook
consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk
overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. AZ-Import zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf
prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn
van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de
overeenkomst, daaronder onder meer begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
3.6 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is AZ-Import
gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen AZImport bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en
andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven
zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen
wanprestatie van AZ-Import op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen.
3.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan AZ-Import een verzoek tot wijziging van de overeenkomst
weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor
de in dat kader te leveren zaken.
Artikel 4 Levering en risico-overgang
4.1 Opgegeven leveringstermijnen ten aanzien van door AZ-Import te leveren zaken gelden bij benadering.
De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen zijn de zaken te leveren. Een
kleine of, gelet op de omstandigheden, redelijke overschrijding van de levertijd kan aan AZ-Import niet
tegengeworpen worden. AZ-Import is voor de overschrijding van de levertijd slechts in gebreke, na een
aangetekende schriftelijke ingebrekestelling.

4.2 Leveringstermijnen vangen eerst dan aan vanaf het moment - of worden opgeschort tot het moment - dat
alle, door de koper te verstrekken, voor een juiste uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke informatie,
in het bezit is van verkoper.
4.3 Het is AZ-Import toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een
deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is AZ-Import
bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
4.4 Indien door AZ-Import een monster, model of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed
slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van de te leveren zaken
kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat zal worden
geleverd conform het getoonde of verstrekte monster, model of voorbeeld.
4.5 Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen worden bij de levering van zaken met een
factuurwaarde vanaf € 250 excl. BTW, binnen Nederland, geen verzendkosten in rekening gebracht. Ten
aanzien van de levering van zaken met een factuurwaarde lager dan € 250 excl. BTW kunnen verzend- en
administratiekosten in rekening gebracht worden. De wijze en kosten van levering bij export wordt door
partijen nader overeengekomen.
4.6 De Wederpartij is verplicht de verkochte zaken af te nemen op het moment waarop deze volgens de
overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld, dan wel op het moment waarop deze hem worden
bezorgd. Indien de Wederpartij de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de
Wederpartij. De Wederpartij zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten
verschuldigd zijn.
4.7 De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzingen door de
Wederpartij aan AZ-Import is verstrekt, door AZ-Import in redelijkheid bepaald. Eventuele specifieke
wensen van de Wederpartij inzake het transport/de verzending of verpakking worden slechts uitgevoerd
indien de Wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.
4.8 De te leveren zaken komen voor rekening en risico van de Wederpartij vanaf het moment dat de zaken in
de macht van Wederpartij worden gebracht.
Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
5.1 AZ-Import is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien:
- de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst AZ-Import ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te
vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening
van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
- door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van AZ-Import kan worden gevergd dat hij
de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;
- wanneer de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt;
- indien de wederpartij komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld en – wanneer de wederpartij
overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan.
5.2 Voorts is AZ-Import bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen
welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins
omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst
in redelijkheid niet van AZ-Import kan worden gevergd.
5.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van AZ-Import op de Wederpartij
onmiddellijk opeisbaar. Indien AZ-Import de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn
aanspraken uit de wet en overeenkomst.
5.4 Indien AZ-Import tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
5.5 Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is AZ-Import gerechtigd tot vergoeding van de
schade, daaronder begrepen de kosten, welke daardoor direct en indirect ontstaan.
5.6 De Wederpartij heeft geen recht om de Overeenkomst te ontbinden, indien hij zelf in verzuim is. Als de
Wederpartij van mening is dat AZ-Import in verzuim is dan zal hij AZ-Import een redelijke termijn
geven om alsnog diens verplichtingen na te komen.

5.7 De Wederpartij kan geen aanspraak maken op schadevergoeding als de Wederpartij van mening is dat
AZ-Import in verzuim is, tenzij dit te wijten is aan grove schuld of nalatigheid aan de zijde van AZImport.
Artikel 6 Prijzen en betaling
6.1 Tenzij anders vermeld zijn de overeengekomen prijzen exclusief installatie, inbedrijfstelling en/of
demonstraties. De genoemde prijzen zijn bovendien exclusief BTW en andere eventuele belastingen en/of
heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. De genoemde prijzen zijn bovendien exclusief de in
artikel 4 genoemde verzendkosten.
6.2 Indien AZ-Import met de Wederpartij een vaste prijs overeengekomen is, dan is AZ-Import niettemin te
allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de
overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid
of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van
grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs
niet voorzienbaar waren.
6.3 AZ-Import mag bij de aflevering de geldende prijs, volgens de op dat moment geldende prijslijst, in
rekening brengen. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Wederpartij het recht de
overeenkomst middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. De ontbinding dient onverwijld, doch
uiterlijk binnen 3 dagen, na kennisneming van de prijsverhoging door de wederpartij te geschieden.
6.4 Betaling dient steeds te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door AZ-Import aan te
geven wijze, in de valuta waarin gefactureerd is.
6.5 De Wederpartij krijgt een extra betalingskorting van 2% op het factuurbedrag indien er aan minimaal één
van de volgende voorwaarden is voldaan:
- er wordt binnen 8 dagen na factuurdatum betaald;
- er wordt contant afgerekend bij levering;
- AZ-Import verkrijgt een automatische incasso ter voldoening van openstaande facturen. Indien incasso ten
tijde van het incasseren niet mogelijk is, dan vervalt het recht op de betalingskorting.
6.7 AZ-Import heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen in de eerste plaats te laten strekken in
mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van
de hoofdsom en de lopende rente. AZ-Import kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot
betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst.
AZ-Import kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen
en lopende rente en incassokosten worden voldaan. Verrekening van betalingen heeft plaats op basis van de
factuurdatum. Hierbij geldt dat de betaling wordt verrekend met de oudste openstaande factuur, zelfs indien
een ander factuurnummer wordt genoemd als zijnde het betalingskenmerk.
6.7 De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan AZ-Import verschuldigde.
Bezwaren tegen de hoogte van een factuur en/of (de afhandeling van) een claim op garantie schorten de
betalingsverplichting niet op.
Artikel 7 Incassokosten
7.1 Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van
rechtswege in verzuim. De Wederpartij is over het openstaande bedrag dan een rente verschuldigd van 2,0%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Hierbij
wordt een deel van een maand gerekend voor een hele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal
worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het
verschuldigde bedrag.
7.2 Indien de Wederpartij in verzuim is in de (tijdige) nakoming van diens verplichtingen, dan komen, naast
de hoofdsom en rente, alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de
Wederpartij, waaronder ook begrepen eventuele gerechtelijke kosten, voor rekening van de Wederpartij.
7.3 De Wederpartij die een rechtspersoon is, of een natuurlijk persoon die handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf wordt door AZ-Import aanspraak gemaakt op buitengerechtelijke incassokosten
van 15% van de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 75,00.
7.4 AZ-Import heeft haar vorderingen verzekerd bij Euler Hermes. Als gevolg daarvan wordt de Wederpartij,
conform de eisen van de verzekeraar, bij het uitblijven van betalingen door AZ-Import herinnerd aan haar

betalingsverplichtingen. Indien betaling, ondanks aanmaningen, uitblijft zal AZ-Import de incasso uit
handen geven aan de verzekeraar en de leveringen op rekening stilleggen.
Artikel 8 Overmacht
8.1 AZ-Import is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt
als gevolg van omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld, en noch krachtens de wet, een
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop AZImport geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor AZ-Import niet in staat is zijn verplichtingen na te
komen.
8.3 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan:
- de omstandigheid dat AZ-Import een prestatie die van belang is in verband met de door haar zelf te leveren
prestatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk geleverd krijgt;
- stakingen;
- storingen in het verkeer;
- overheidsmaatregelen die AZ-Import verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te
komen;
- een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten;
- bovenmatig ziekteverzuim.
8.4 AZ-Import kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst
opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de
overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.5 Indien AZ-Import bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde
c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als of
het een afzonderlijk contract betreft. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen
zelfstandige waarde heeft.
Artikel 9 Garantie
9.1 De door AZ-Import te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het
moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in
Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn
voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of
het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld
worden. AZ-Import kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te
leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
9.2 De door AZ-Import geleverde zaken zijn door een derde geproduceerd. De garantie van AZ-Import is
dan ook beperkt tot de garantie die door de producent wordt verstrekt. Bij gebreke daarvan geldt een
garantietermijn van 3 maanden.
9.3 Indien een zaak onder de garantie valt, dan heeft de Wederpartij enkel recht op herstel. AZ-Import is
nimmer verplicht de onder garantie vallende zaak te vervangen. De keuze over te gaan tot herstel of
vervanging van de geleverde zaak komt volledig en ter vrije keuze aan AZ-Import toe. Indien AZ-Import
ervoor kiest om de zaak te vervangen, dan valt de vervangen zaak in eigendom toe aan AZ-Import.
9.4 De garantie geldt niet indien schade het gevolg is van een onjuiste behandeling, waaronder in elk geval
wordt verstaan een gebruik dat afwijkt van het normale gebruik.
9.5 De benodigde onderdelen voor reparatie worden door AZ-Import ter beschikking gesteld. Voor het
overige gedeelte van het herstel (reparatie/vervanging onderdeel) is de Wederpartij zelf verantwoordelijk.
9.6 Het onderdeel dat ter vervanging wordt opgestuurd zal worden gefactureerd. Indien na onderzoek blijkt
dat de claim op garantie gegrond is, zal de factuur vervolgens worden gecrediteerd.
9.7 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-,
verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

Artikel 10 Reclames
10.1 De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de
zaken hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of
kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die
partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Indien kwaliteitseisen ontbreken, dient de Wederpartij te
onderzoeken of de geleverde zaken voldoen aan de eisen die gesteld mogen worden voor normaal gebruik
en/of handelsdoeleinden.
10.2 Eventuele reclames worden door AZ-Import slechts in behandeling genomen indien zij AZ-import
onmiddellijk, doch uiterlijk binnen 8 dagen na (op)levering schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige
opgave van de aard en de grond der klachten. Voor facturen geldt een reclametermijn van 8 dagen na
verzenddatum.
10.3 Niet zichtbare gebreken dient de Wederpartij binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt of
redelijkerwijs had behoren te zijn ontdekt, doch uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering schriftelijk te
melden aan AZ-Import.
Artikel 11 (Verlengd) Eigendomsvoorbehoud
11.1 AZ-Import behoud zich de eigendom van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor, totdat alle
huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde dan ook, zijn voldaan. Alle bij de
Wederpartij, door AZ-Import geleverde, aanwezige zaken worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de
onbetaald gebleven facturen.
11.2 Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal
doen is AZ-Import gerechtigd afgeleverde zaken waarop het in lid 1 bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij
de wederpartij of derden die de zaak voor de wederpartij houden weg te halen of weg te doen halen. De
wederpartij is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een boete van 10% van het
door hem verschuldigde per dag.
11.3 Door AZ-Import afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen
slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht. De Wederpartij is niet
bevoegd de zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, te verpanden of hier enig
ander recht op te vestigen.
11.4 Indien derden enig recht op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen
gelden, is de wederpartij verplicht AZ-Import zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden op de hoogte
te stellen.
11.5 De wederpartij verplicht zich op eerste verzoek van AZ-Import:
- alle aanspraken van de wederpartij op verzekeraars met betrekking tot de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken te verpanden aan AZ-Import op de manier die wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
– de vorderingen die de wederpartij verkrijgt jegens zijn afnemers bij het doorverkopen van onder
eigendomsvoorbehoud door AZ-Import afgeleverde zaken te verpanden aan AZ-Import op de manier die
wordt voorgeschreven in artikel 3:239 B.W.;
– de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te merken als het eigendom van AZ-Import;
– op andere manieren medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die AZ-Import ter
bescherming van haar eigendomsrecht met betrekking tot de zaken wil treffen en welke de wederpartij niet
onredelijk hinderen in de normale uitoefening van haar bedrijf.
Artikel 12 Aansprakelijkheid en vrijwaringen
12.1 AZ-Import aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade van de Wederpartij, direct of indirect
en/of gevolgschade, bedrijfs- en immateriële schade veroorzaakt door een niet- of niet tijdige uitvoering van
de Overeenkomst, onjuiste adviezen of aangeleverde zaken, tenzij de schade te wijten is aan grove schuld of
nalatigheid van AZ-Import. De Wederpartij is zelf verantwoordelijk om alle mogelijke voorzieningen te
treffen, ter beperking van eventuele schade, veroorzaakt door AZ-Import.
12.2 Indien AZ-Import aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal twee
maal de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de
aansprakelijkheid van toepassing is met een maximum van € 2.500.000,12.3 De aansprakelijkheid van AZ-Import is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van
diens verzekeraar in een voorkomend geval.
12.4 AZ-Import is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer voor indirecte schade, daaronder

begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
12.5 De Wederpartij vrijwaart AZ-Import van alle mogelijke aanspraken van derden welke direct en/of
indirect met de uitvoering van de Overeenkomst samenhangen.

Artikel 13 Intellectueel eigendom
13.1 AZ-Import behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor, die AZ-Import toekomen op grond van de
auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. AZ-Import blijft zodoende eigenaresse van alle
industriële en intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de door AZ-Import aan wederpartij
geleverde zaken en daarin vervatte uitvindingen, tekeningen, ontwerpen, modellen, kleurstellingen, decal,
e.d.
Artikel 14 Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij AZ-Import partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van
toepassing. Ook indien de Wederpartij woonachtig/gevestigd is in het buitenland.
14.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om
een geschil in onderling overleg te beslechten. Indien dit onmogelijk blijkt, is de rechter van Arnhem bij
uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.
Artikel 15 Vindplaats en wijziging van deze Voorwaarden
15.1 Deze Voorwaarden zijn te raadplegen via het dealer-portal van de website van AZ-Import. Bovendien
zijn deze gedeponeerd bij de kamer van koophandel onder nummer 09203281.
15.2 Van toepassing is steeds de meest recente versie, cq. de versie zoals deze gold ten tijde van het tot stand
komen van de Overeenkomst.

