ALGEMENE VOORWAARDEN
Onder ‘Verkoper’ wordt verstaan ECOTEAM BUSINESS GROUP B.V., ook wel
EBG. Door aankoop van producten van Verkoper stemt Koper ermee in dat de
volgende voorwaarden van toepassing zijn op de aankoop van producten van
Verkoper door Koper. Tegen eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden
(uitgezonderd aanvullende bepalingen met betrekking tot verzendinstructies), al
dan
niet
wezenlijk verschillend, die zijn uiteengezet in een inkooporder of andere communicatie van Koper wordt bezwaar aangetekend. Dergelijke voorwaarden zijn niet
bindend voor Verkoper tenzij schriftelijk uitdrukkelijk aanvaard door een gemachtigde van Verkoper.
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I. VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP
A. Voor alle producten die Koper koopt van Verkoper via elektronische
communicatie, telefoon, e-mail, papier of enige andere vorm van overdracht,
geldt het volgende: (i) Indien Koper beschikt over een volledig ondertekende
verkoopovereenkomst met Verkoper die momenteel van kracht is, dan zal elke
voorwaarde in die overeenkomst die in strijd is met deze voorwaarden worden
toegepast op de aankoop van Koper, in alle andere gevallen zullen deze voorwaarden worden toegepast; of (ii) indien Koper geen volledig ondertekende verkoopovereenkomst met Verkoper heeft, is dit de volledige overeenkomst van Verkoper.

B. Aan bestellingen die een gepubliceerde netto waarde van in totaal
minder dan € 1000 hebben, wordt € 50 aan administratiekosten toegevoegd. Een
individuele bestelling wordt gedefinieerd als een bestelling indien een enkele klant
de opdracht plaatst voor levering aan één locatie en in één zending.
C. Bestellingen voor alle producten zullen slechts in standaard pakkethoeveelheden worden aanvaard.
D. Alle bestelde producten worden verpakt volgens de standaarden van
Verkoper. Voor speciale verpakkingen op verzoek van Koper kunnen extra kosten
in rekening worden gebracht.
E. Producten worden niet retour geaccepteerd tegen creditering, tenzij
schriftelijke goedkeuring is verkregen van Verkoper. Er kunnen 20% administratiekosten met een minimum van € 50 in rekening worden gebracht door Verkoper op
alle storingsvrije producten die worden geretourneerd op verzoek van Koper.
Dergelijke producten moeten franco worden geretourneerd en moeten in de huidige originele onbeschadigde verpakking zitten. Verkoper behoudt zich het recht
voor om producten terug te sturen die zijn geretourneerd tegen creditering wegens gebreken, wanneer er geen feitelijk gebrek is gevonden aan de producten.
Verkoper heeft het recht om extra administratiekosten van € 50 in rekening te
brengen en volledige terugbetaling te eisen van vervoerskosten of gerelateerde
kosten voor het terugzenden van de producten aan Koper. Als de producten worden geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van Verkoper, zal terugbetaling van de vrachtprijs, indien van toepassing, worden beperkt tot het bedrag dat
Verkoper zou hebben betaald als Verkoper in de gelegenheid was gesteld om het
ophalen van de producten zelf te regelen.
F. Retourneringen worden niet aanvaard van producten die zijn gemarkeerd als niet-opzegbaar, niet-ruilbaar, klant specifiek en/of ontwikkelde producten (hardware/software).
IV. VERSCHOONBARE VERTRAGINGEN

Verkoper is niet verantwoordelijk als Verkoper niet kan leveren onder deze overeenkomst indien gebeurtenissen buiten de redelijke controle van Verkoper zich
voordoen die het onmogelijk of commercieel onredelijk maken voor Verkoper om
te leveren, met inbegrip van zogenaamde ‘overmacht’ of ‘force majeure’. Bij een
B. Alle bestellingen die door Koper worden geplaatst zijn onder voorbe- dergelijke vertraging in prestaties wordt de datum van levering of uitvoering
houd van aanvaarding door Verkoper. Bestellingen kunnen niet geannuleerd of verlengd voor een periode gelijk aan de tijd die verloren is gegaan als gevolg van
opnieuw ingepland worden zonder schriftelijke toestemming van Verkoper. Alle de vertraging.
bestellingen moeten leverdata, hoeveelheden, goedgekeurde leveranciers en een
volledige beschrijving bevatten van de producten die worden gekocht. Verkoper V. BELASTINGEN
kan naar eigen goeddunken het product onder haar klanten verdelen. Verkoper
kan bepaalde producten aanwijzen als niet-opzegbaar, niet-ruilbaar, klant speci- Tenzij anderszins schriftelijk vermeld, zijn de prijzen van Verkoper exclusief verfiek en/of ontwikkelde producten (hardware/software) en de verkoop van dergelij- koopkosten, gebruikskosten, accijnzen, toegevoegde waardes, of vergelijkbare
ke producten is onderhevig aan de bijzondere bepalingen en voorwaarden die zijn belastingen. Daarom zijn, in aanvulling op de hierin vermelde prijzen, het bedrag
opgenomen in de speciale productovereenkomst (Special Product Agreement) van van de huidige of toekomstige verkoop, gebruik, accijnzen, toegevoegde waardes
Verkoper, die prevaleert boven alle inconsistente bepalingen en voorwaarden die of andere vergelijkbare belastingen van toepassing op de verkoop van de proin dit document of elders zijn opgenomen, en dergelijke inconsistente bepalingen ducten die op grond hiervan door Koper worden betaald. In plaats daarvan zal
Koper Verkoper voorzien van een belastingvrijstellingscertificaat voor de belastingen voorwaarden overstijgt.
autoriteiten.
II. PRIJZEN/BETALING
VI. BEPERKTE GARANTIE
A. Tenzij schriftelijk anders vermeld door Verkoper gelden de prijzen en
minimale bestelhoeveelheden die staan vermeld in de standaardprijslijsten van De garantie is van toepassing op elk type product en zal zo worden uiteengezet in
Verkoper op het moment van verzending. Tenzij schriftelijk anders is vermeld de standaard beperkte garantie van Verkoper voor dat product (de ‘Garantie’)
door Verkoper zijn de prijzen EXW (INCOTERMS 2010). Als Koper de minimale gegeven door de leverancier. Verkoper is niet verantwoordelijk voor de energiebestelhoeveelheid van het product die effectief is op het moment van de verkoop, output van de windturbines, die zijn geschat volgens de energieopbrengstberekebestelt, dient Verkoper te betalen voor de kosten van de normale levering aan ningen of berekende energiebesparingen op lampen of andere duurzame prestaKoper, indien de overeenkomst CPT (INCOTERMS 2010) vrachtvrij tot opgegeven ties uit het assortiment van de Verkoper.
bestemming, schriftelijk is vastgelegd indien Koper echter minder dan de minimale
bestelhoeveelheid van het product die effectief is op het moment van de verkoop
bestelt, levering vraagt via een bepaalde vervoerder die afwijkt van de aangewezen vervoerder(s) van Verkoper, of versnelde levering verwacht, is Koper verantwoordelijk voor de kosten van de levering.

De garantie is uitgesloten op verhaalsmogelijkheid van Koper bij overschrijding van garantie, contractbreuk, onrechtmatige daden (inclusief
nalatigheid of schending van patenten, delicten, quasi-delicten, risicoaansprakelijkheid of anderszins) en vervangt alle andere garanties
schriftelijk of mondeling, wettelijk, uitdrukkelijk noch stilzwijgend.
B. Koper betaalt het volledige bedrag binnen dertig (30) kalenderdagen Inclusief een garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een
na de factuurdatum. Als volledige betaling door de Verkoper is ontvangen binnen bepaald doel.
5 kalenderdagen na factuurdatum, heeft Koper recht op een korting wegens snelle
VII. PATENTEN
betaling van 1% van het netto factuurbedrag. Alle schuldenlast van meer dan 30
kalenderdagen na de vervaldatum wordt rentedragend op basis van de AmsterA. Verkoper garandeert dat elk standaard product (of deel daarvan),
dam Prime-rente (Chase De Nederlandse Bank vermeerderd met 1% en Koper zal vervaardigd door Verkoper en geleverd hieronder vrij is van elke rechtmatige eis
Verkoper vergoeden voor alle kosten in verband met de inning daarvan). Koper van een derde partij voor inbreuk op een Nederlands octrooi. Indien Koper Verheeft geen recht op verrekening.
koper onmiddellijk na ontvangst van een claim informeert dat een dergelijk product in strijd is met een Nederlands patent en Verkoper informatie, bijstand en
C. Koper betaalt vooraf als (i) Koper klant specifieke en/of ontwikkelde
exclusieve bevoegdheid geeft om zich te vestigen en een dergelijke claim te
producten (hardware/software) koopt (ii) Koper een nieuwe klant is of (iii), tenzij
verdedigen, zal Verkoper op eigen kosten en optie, ofwel (i) een dergelijke claim,
anders schriftelijk is overeengekomen.
rechtszaak of procedure die daaruit voortvloeit afwikkelen of verdedigen en alle
III. LEVERING, BESTELHOEVEELHEDEN, EIGENDOM, RISICO VAN VER- schade en kosten die Koper hierdoor heeft gemaakt vergoeden; (ii) het recht
aanschaffen voor Koper om door te gaan met behulp van een dergelijk product;
LIES EN WINST
(iii) het product wijzigen, zodat het geen inbreuk meer maakt; (iv) het product
A. Lever-/verzenddatums zijn bij benadering. Gedeeltelijke zendingen zijn vervangen door een niet-inbreukmakend product; of (v) het product verwijderen
toegestaan. Tenzij schriftelijk anders is vermeld door Verkoper, (i) gaan alle ei- en de aankoopprijs (minus redelijke afschrijvingen) en eventuele transport- of
gendom en het risico van verlies of beschadiging over op Koper op het moment installatiekosten van Koper terugbetalen. Indien in een rechtszaak die voortvloeit
dat de producten worden overgebracht naar een commercieel vervoerder voor uit een dergelijke schadeclaim voortzetting van het gebruik van het product voor
verzending, behalve in gevallen waar de overdracht van eigendom en risico van het beoogde doel wordt opgelegd door een bevoegde rechtbank, kan Verkoper,
verlies voor producten die van Nederland naar locaties buiten Nederland worden naar eigen goeddunken, een of meer van de maatregelen in het kader (ii), (iii),
verzonden. In dergelijke gevallen (ii) gebeurt de overdracht onmiddellijk nadat de (iv) of (v) hierboven opleggen. Het voorgaande verklaart de volledige aansprakeproducten voor het eerst Nederlands grondgebied (met inbegrip van zijn territoria- lijkheid van Verkoper voor patentschending door enig product of een deel daarle wateren en luchtruim, indien van toepassing) verlaten, met uitzondering van van.
EXW (INCOTERMS 2010) levering waar (i) van toepassing is.
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B. De vorige paragraaf is niet van toepassing op (i) elk product of deel
dat niet is vervaardigd door Verkoper; (ii) enig product dat is vervaardigd volgens
het ontwerp van de Koper; of (iii) het gebruik van enig product, of een deel daarvan, dat hieronder geleverd is in combinatie met producten die niet door Verkoper
geleverd zijn.
VIII. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

producten, zijn wij niet verantwoordelijk voor de merken die wij voeren, maar
vallen onder de verantwoordelijkheid van de fabrikant van WEEE gerelateerde
producten, zoals aangegeven op bijvoorbeeld de lamp of elektronische apparatuur.
XII. REVERSE ENGINEERING

De kopende partij is zich ervan bewust dat de ideeën, standaard producten, klant
BEHALVE ZOALS UITEENGEZET IN DE GARANTIE, ZAL VERKOPER IN GEEN GE- specifieke producten of ontwikkelde producten (hardware / software) van de
VAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE KOSTEN OF SCHADE INCLUSIEF VERLIES Verkoper worden beschermd. De Koper verbindt zich ertoe om de mondelinge en
VAN WINST OF INKOMSTEN OF INCIDENTELE SPECIALE OF GEVOLGSCHADE.
schriftelijke informatie van de Verkoper te behandelen, in het bijzonder die van
een technische en economische aard, intenties, ervaringen, inzichten, ontwerpen
IX. OPZEGGING/BEËINDIGING VOOR STANDAARD
en documenten, met inbegrip van reeds bestaande bevindingen, die hem bekend
werden gemaakt als gevolg van of zelfs alleen in het kader van de samenwerking
A. Koper kan een bestelling niet annuleren na verzending door Verkoper.
of de inleiding met de verkoper, als vertrouwelijk ten aanzien van derde partijen Koper kan een bestelling annuleren voorafgaand aan de verzending, uitsluitend na
ook buiten de looptijd van deze overeenkomst, om het te beschermen tegen
schriftelijke kennisgeving aan Verkoper en betaling van de annuleringskosten van
ongeoorloofde toegang van derden en met name niet om het onderwerp te maVerkoper, bestaande uit gederfde winst en alle uitgaven van Verkoper in verband
ken een apart intellectuele eigendom toepassing. De kopende partij respecteert de
met de geannuleerde bestelling.
intellectuele eigendom van de Verkoper, dan wel leverancier van het geleverde
B. Als, naar het oordeel van Verkoper, de financiële toestand van Koper product en zal geen inbreuk maken op het, in het bijzonder, niet door de zogegeen voortzetting van de productie of de levering onder de aanvankelijk genoem- naamde 'reverse engineering'.
de betalingsvoorwaarden rechtvaardigt, kan Verkoper volledige of gedeeltelijke
XIII. EXPORT NALEVING
vooruitbetaling eisen. In geval van faillissement of insolventie van Koper of als er
een procedure door of tegen Koper is ingesteld in het kader van een faillissement Koper verklaart dat producten die zij ontvangt van de Verkoper alleen te exporteof insolventierecht, zal Verkoper het recht hebben om deze overeenkomst te ren in naleving van de E.U./U.S. exportregelgeving, met inbegrip van E.U./U.S.
beëindigen en/of een bestelling of een gedeelte daarvan te annuleren zonder exportcontrole wetten. Koper verklaart dat het niet zal gebruiken of willens en
aansprakelijkheid jegens Koper en zal Verkoper vergoeding ontvangen voor de wetens ondersteunen van het gebruik door anderen van dergelijke producten,
annuleringskosten.
technologie of software in het ontwerp, de ontwikkeling, de productie of het
C. Verkoper kan (i) de overbrenging van producten opschorten zonder
aansprakelijkheid jegens Koper, of (ii) deze overeenkomst beëindigen met dertig
(30) kalenderdagen schriftelijke kennisgeving vooraf in het geval Koper de materiële termijn hiervan schendt; op voorwaarde echter dat tijdens een dergelijke
opzegtermijn Koper zijn standaard kan herstellen en daarmee de beëindiging
verminderen; voorwaarde verder dat indien een dergelijke standaard een langere
periode nodig heeft om te herstellen, zolang de Koper redelijke stappen binnen
deze termijn heeft genomen om het vastleggen van de standaard te starten, de
beëindiging in gang zal worden gezet zolang deze stappen verder moeten worden
genomen.

gebruik van nucleaire, chemische of biologische wapens of ballistische raketten.
Koper gaat ermee akkoord dat het geen overeenkomst zal maken, door middel
van overlading, wederuitvoer, afleidingsmanoeuvre of anderszins, behalve zoals
gezegd, volgens de wet- en regelgeving welke uitdrukkelijk door de E.U./U.S. is
toestaan, oorspronkelijk gekochte producten van de Verkoper anders dan in en
om het uiteindelijke land van bestemming vermeld op bestelling van Koper en/of
opgegeven als het land van de uiteindelijke bestemming op de facturen van de
Verkoper.
XIV. DIGITALE HANDELSVERKEER

Koper mag zijn wachtwoord, toegangscode of soortgelijke certificaten die haar
door de Verkoper kan worden afgegeven, niet delen en Verkoper behoudt zich het
recht voor op te schorten of een dergelijke referenties in te trekken. Koper is
verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van haar
bestelproces. Alle informatie die door de Verkoper via een website of via elektronische communicatie (i) is onderworpen aan verbetering of verandering zonder
kennisgeving, en (ii) is voorzien voor het exclusieve gebruik van uw aankoop met
het oog op het faciliteren van de individuele transacties met betrekking tot de
aankoop van de producten van de Verkoper. Koper gaat ermee akkoord dat het
niet alleen mag vertrouwen op dergelijke informatie voor inkopen. Koper is het
X. ALGEMEEN
ermee eens dat de Verkoper elektronische facturen voor de gedane aankoop van
A. De rechten en plichten van de partijen hieronder vallen onder de producten mag verstrekken via het Internet, e-mail of een andere computer gebaNederlandse wetgeving, zonder verwijzing naar zijn wetsconflicten of -regels. seerde elektronische communicatiemethode, en stemt ermee in om deze factuur
Koper gaat akkoord met de bevoegdheid van een Nederlandse rechtbank of Ne- te eren alsof het schriftelijk is geleverd.
derlandse gerechtshof die zitting heeft in Den Haag, Nederland, over enige actie
of procedure die voortvloeit uit of in verband met deze overeenkomst, alle gerelateerde overeenkomsten en/of enige hieronder beschreven transactie. De partijen
zien af van enig recht op een jury voor het oplossen van geschillen die voortvloeien uit of in verband met deze overeenkomst alle gerelateerde overeenkomsten
en/of de transacties hieronder. Het Verdrag van de Verenigde Naties inzake de
internationale verkoop van producten is niet van toepassing op deze overeenkomst.
D. Verkoper kan bepaalde producten aanwijzen als niet-opzegbaar, nietruilbaar of klant specifiek en/of ontwikkelde producten (hardware/software) en de
verkoop van dergelijke producten is onderworpen aan de bijzondere bepalingen
en voorwaarden die zijn opgenomen in de speciale productovereenkomst (Special
Product Agreement) van Verkoper, die prevaleert boven alle inconsistente bepalingen en voorwaarden die in dit document of elders zijn opgenomen, en dergelijke inconsistente bepalingen en voorwaarden overstijgt. Zie ook I. VOORWAARDEN VAN DE VERKOOP.

B. Producten kunnen niet zomaar worden geretourneerd zonder schriftelijke goedkeuring van de Verkoper.
C. Het delegeren of overdragen door de Koper van een of meerdere
taken of rechten hieronder, zonder schriftelijk toestemming van de Verkoper is
nietig.
D. De ongeldigheid, in zijn geheel of gedeeltelijk, van elke sectie hiervan,
zal geen invloed hebben of de rest van de sectie of op deze overeenkomst als
geheel.
E. Elke vertegenwoordiging, garantie, zakelijke handeling, of elke andere
vorm van handeling welke hier niet is opgenomen of waarnaar wordt verwezen
zijn niet bindend voor de Verkoper. Geen enkele verandering, wijziging, ontbinding of opheffing van de algemene voorwaarden van de koop zijn bindend van de
Verkoper, tenzij dit door een gemachtigde de Verkoper schriftelijk en ondertekend
is door een gemachtigde.
XI. WEEE RICHTLIJNEN
Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur vereist dat elk product met de
doorgestreepte kliko-symbool, mogen niet worden weggegooid met ander huishoudelijk en bedrijfsafval, om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke
gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen. We moedigen
kopers aan om eventuele WEEE-gerelateerde producten van andere soorten afval
te scheiden en recyclen op verantwoorde wijze via hun dichtstbijzijnde inzamelingspunt of via hun gekozen afval aannemer. Ze kunnen echter ook de verkoper
vragen om het verzamelen van haar ongewenste WEEE producten te regelen. De
verkoper zal dan regelen met hun nakomingsprocedure om het afval terug te
nemen. Echter, omdat wij geen WEEE opslag hebben gecalculeerd op het moment
van aankoop, behouden wij ons het recht voor, op dat moment, om een vergoeding voor deze collectie te maken. Let op: - anders dan Verkopers eigen EBG
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