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ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
van de besloten vennootschap BRANDFUSION HOLLAND B.V.
in het hiernavolgende te noemen ”Brandfusion”.

Artikel 1 - Toepasselijkheid
1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, van toepassing op
alle aanbiedingen, alle opdrachten, alle leveringen, alle zichtzendingen en alle handelingen en overeenkomsten van welke aard ook door, met of via Brandfusion.
1.2. Afwijkingen van deze voorwaarden en/of aanvullende bedingen zijn slechts bindend, indien en voorzover Brandfusion zich daarmee uitdrukkelijk en schriftelijk akkoord heeft
verklaard. Afwijkingen gelden uitsluitend voor de aanbieding, levering, overeenkomst of
handeling waarbij zij zijn gemaakt.
1.3. Algemene en bijzondere voorwaarden van de zijde van enige wederpartij binden Brandfusion niet, behalve, indien en voor zover Brandfusion de toepasselijkheid van dergelijke
voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk met zoveel woorden heeft aanvaard.
1.4. Indien in geval van overeenkomsten, die via Brandfusion tot stand komen, de verkoper
eigen algemene voorwaarden heeft, zijn beide algemene voorwaarden van toepassing.
Ingeval van strijdige bepalingen tussen deze Algemene Voorwaarden en de algemene
voorwaarden van de verkoper, prevaleert de bepaling in de algemene voorwaarden van
de verkoper.
1.5. Indien in deze voorwaarden wordt gesproken van ”koper”, wordt zowel gedoeld op degene die van, als degene die via Brandfusion koopt. Het woord ”Brandfusion” heeft, in
geval Brandfusion slechts bemiddelde bij de verkoop, zowel betrekking op Brandfusion
als op de verkoper.
1.6. De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen in deze Algemene Voorwaarden laat de
juridische inhoud van deze Algemene Voorwaarden onaangetast.
Artikel 2 - Aanbiedingen en bevestigingen
2.1. Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen van Brandfusion zijn vrijblijvend, tenzij in
de aanbieding een geldigheidsduur staat vermeld. Dit geldt eveneens voor alle door
Brandfusion gepubliceerde prijslijsten.
2.2. Indien in een schriftelijke aanbieding een geldigheidsduur is vermeld, staat deze aanbieding slechts gedurende de daarin genoemde termijn voor schriftelijke acceptatie open.
2.3. Een aanbieding die niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard of geen termijn voor
aanvaarding vermeldt, geldt vrijblijvend in die zin, dat een overeenkomst slechts dan tot
stand komt indien een op grond van de aanbieding gedane bestelling binnen 30 dagen
schriftelijk door Brandfusion of door Brandfusion schriftelijk daartoe bevoegd verklaarde personen wordt geaccepteerd, danwel binnen 30 dagen wordt gevolgd door aflevering en facturering van de betrokken producten.
2.4. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten en/of werknemers
van Brandfusion, vertegenwoordigers daaronder begrepen, binden Brandfusion niet
dan nadat en voor zover zij door Brandfusion schriftelijk zijn bevestigd.
2.5. Indien een koper een opdracht telefonisch of mondeling verstrekt en deze mondelinge
of telefonische opdracht daarna schriftelijk aan Brandfusion bevestigt, dient bij deze
schriftelijke opdrachtbevestiging duidelijk te worden vermeld, dat de order reeds telefonisch of mondeling werd geplaatst, bij gebreke waarvan de tengevolge daarvan eventueel gedane dubbele leveringen uitsluitend voor rekening van koper zijn.
2.6. Brandfusion behoudt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te weigeren of bij het bevestigen en/of uitvoeren van een order de bestelde hoeveelheden
zonderopgave van redenen te verminderen.
2.7. Alle ontwerpen, tekeningen, schetsen en dergelijke als onderdeel van offertes, aanbiedingen etc. blijven te allen tijde eigendom van Brandfusion.
Artikel 3 - Annulering of wijziging
3.1. De koper kan zich slechts beroepen op wijziging of annulering van een overeenkomst of
bestelling, indien en voor zover Brandfusion in deze wijziging of annulering schriftelijk
heeft toegestemd. Bij gehele of gedeeltelijke annulering van een overeenkomst, is
Brandfusion bevoegd alle door haar gemaakte kosten in rekening te brengen en eventueel een deel van de overeengekomen prijs, indien door Brandfusion reeds verplichtingen zijn aangegaan met betrekking tot deze overeenkomst.
3.2. Indien een overeenkomst in onderling overleg wordt gewijzigd, is Brandfusion gerechtigd de door deze wijziging veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen. De oorspronkelijke overeengekomen leveringstermijnen zullen in geval van wijziging niet meer
van kracht zijn.
Artikel 4 - Prijzen
4.1. De prijzen van Brandfusion gelden per stuk, franco huis, exclusief omzetbelasting, tenzij
anders aangegeven of schriftelijk overeengekomen. Voor zendingen met een factuurwaarde van minder dan €375,– zijn de vrachtkosten voor rekening van de koper.
4.2. In geval van deelleveringen, waartoe Brandfusion steeds bevoegd is, is Brandfusion gerechtigd afzonderlijk voor deze deelleveringen te factureren.
4.3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschieden de leveringen van Brandfusion
zonder enige nabewerking en tegen de prijzen, vermeld in de door Brandfusion uitgegeven prijslijst, zoals die op de dag van levering gelden.Bewerkingen geschieden eveneens tegen prijzen, vermeld op de door Brandfusion uitgegeven prijslijst, zoals die geldt
op de dag waarop de betaling dient te geschieden ingevolge deze voorwaarden.
4.4. Indien door Brandfusion voor bepaalde leveringen en bewerkingen geen prijslijst is uitgegeven en bij gebreke daarvan ook door de toeleverancier van Brandfusion ook geen
prijslijst is uitgegeven, geschieden leveringen en bewerkingen tegen de in de aanbieding genoemde prijzen.
4.5. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden zoals die ten tijde van het sluiten van
de overeenkomst gelden. Indien deze omstandigheden zich wijzigen na het sluiten van
de overeenkomst, is Brandfusion gerechtigd zonder voorafgaande aankondiging onder
opgave van de daaruit voortvloeiende meer- of minderkosten de overeengekomen prijs
te verhogen, of te verlagen met het bedrag waarmee de kosten zijn verhoogd of verlaagd. Onder bedoelde omstandigheden zijn onder meer begrepen: vrachttarieven, inen uitvoerrechten of andere heffingen, en/of belastingen in binnen- en buitenland, kosten tengevolge van de invoering van nieuwe dergelijke tarieven, rechten, heffingen of
belastingen, lonen, salarissen en sociale lasten, wisselkoersen veranderingen, prijzen
van grond- en hulpstoffen en de overige door derden aan Brandfusion berekende prijzen.
4.6. Indien Brandfusion de overeengekomen prijzen verhoogt of verlaagt als bedoeld in lid 5
van dit artikel, is de koper niet gerechtigd op grond van deze prijsverhoging of prijsverlaging de overeenkomst te ontbinden.
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Artikel 5 - Lever- en bewerkingstijden
5.1. De door Brandfusion opgegeven lever- en bewerkingstijden zijn gebaseerd op de ten
tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties te leveren door derden, op van de door die derden aan Brandfusion verstrekte gegevens.

5.2.

5.3.
5.4.
5.5.

5.6.

5.7.

De lever- en bewerkingstijden worden „naar beste vermogen” in acht genomen, doch
overschrijding daarvan brengt Brandfusion niet van rechtswege in verzuim.
Overschrijding geeft de koper evenmin recht tot het vorderen van enige schadevergoeding, welke dan ook, tot het weigeren van de goederen, of tot gehele of gedeeltelijke
ontbinding van de overeenkomst, noch het recht tot het al dan niet met rechterlijke
machtiging verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
Indien een artikel wordt besteld voor directe levering kan Brandfusion een toeslag in rekening brengen van 5% van de netto-factuurwaarde voor vergoeding van renteverlies,
voorraadrisico en behandelingskosten.
De koper is steeds verplicht de bestelde goederen af te nemen, ook indien de goederen
door Brandfusion worden afgeleverd voorafgaande aan de overeengekomen leveringstermijn.
Indien overschrijding van de levertijd aan de verkoper te wijten is, is de koper gerechtigd de verkoper schriftelijk aan te manen tot levering binnen een redelijke termijn van
minimaal vier weken. Indien de goederen niet binnen de naar redelijkheid vast te stellen
naleveringstermijn aan koper zijn verzonden, is de koper bevoegd de order schriftelijk
en uiterlijk binnen twee weken na afloop van de naleveringstermijn te annuleren. De
koper kan geen aanspraak maken op vergoeding van hierdoor geleden schade.
Indien overschrijding van de levertijd niet aan verkoper te wijten is, in het bijzonder in
geval van overmacht of van omstandigheden, welke de levering wezenlijk bemoeilijken
of onmogelijk maken, worden lopende levertijden opgeschort voor de duur van de belemmering.
Brandfusion behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de order geheel of gedeeltelijk te
annuleren. De koper kan geen aanspraak maken op vergoeding van eventueel door
hem geleden schade.
In geval van uitstel van de levering op verzoek van de koper, of door omstandigheden
de koper betreffende, kan Brandfusion een vertragingsrente van 2% per maand over
het netto-factuurbedrag in rekening brengen tengevolge van deze uitgestelde levering.
Tevens kan Brandfusion opslag- en behandelingskosten in rekening brengen. Zowel
deze opslag- en behandelingskosten als de vertragingsrente worden berekend vanaf de
laatste dag van de oorspronkelijke leveringstermijn. In geval van uitstel van de levering
door omstandigheden de koper betreffende, heeft Brandfusion de keuze tussen het in
dit lid bepaalde en annulering van de order.

Artikel 6 - Risico en vervoer
6.1. Te allen tijde gaat het risico voor de goederen over op de koper, vanaf het ogenblik
waarop de goederen het bedrijf van verkoper verlaten.
6.2. Indien de goederen, gereed voor verzending, door oorzaken onafhankelijk van de wil
van Brandfusion niet worden afgenomen, komen deze voor risico van de koper en is
Brandfusion gerechtigd deze voor rekening van de koper te doen opslaan en betaling te
verlangen als had de levering plaatsgevonden.
6.3. Het onder het eerste lid van dit artikel vermelde geldt onverminderd bij franco levering.
Franco levering houdt in dat Brandfusion zorgt voor het transport. Brandfusion transporteert slechts naar in Benelux gelegen adressen, welke met gewone verkeersmiddelen langs verharde wegen bereikbaar zijn.
6.4. Het eerste lid geldt onverminderd bij zichtzendingen en verhuur van goederen. Het risico omvat mede alle directe of indirecte schade die aan de goederen of door de goederen of door verlies van de goederen aan de koper, derden of Brandfusion wordt
toegebracht.
Artikel 7 - Afname
7.1. Indien de koper in gebreke is de door hem bestelde goederen in ontvangst te nemen, is
Brandfusion gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling of tussenkomst van de rechter
vereist is, danwel de overeenkomst te ontbinden, onverminderd haar verdere rechten,
danwel om de goederen voor rekening en risico van de koper op te slaan, zonder enige
aansprakelijkheid van Brandfusion voor verlies, beschadigingen of anderszins.
7.2. Indien de koper onjuiste, onvoldoende of te late instructies verstrekt of geen medewerking verleent aan of bij aflevering van de goederen, zijn de daardoor veroorzaakte extra
kostenvoor rekening van de koper.
Artikel 8 - Betaling
8.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, dient betaling plaats te vinden
bij levering van de goederen, zonder dat enig beroep op verrekening of korting is toegestaan, tenzij een tegenvordering door Brandfusion uitdrukkelijk wordt erkend of deze
in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
8.2. Indien een betalingstermijn is overeengekomen en op de overeengekomen dag door
Brandfusion nog geen volledige betaling van het door de koper verschuldigde bedrag is
ontvangen, wordt vanaf die dag een rente berekend over het gehele door de koper verschuldigde bedrag van 1% per maand of gedeelte daarvan.
8.3. Brandfusion is te allen tijde gerechtigd - ook nadat zij een bestelling geheel of gedeeltelijk heeft uitgevoerd - gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de overeengekomen
som te eisen en/of te eisen dat de koper binnen een door Brandfusion te bepalen termijn en op de wijze zoals door Brandfusion zal worden aangegeven, zekerheid stelt
voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen. Zolang de geëiste vooruitbetaling niet is geschied of de geëiste zekerheid niet is gesteld, is Brandfusion niet tot
(verdere) uitvoering van de overeenkomst verplicht.
8.4. Indien de koper met enige betaling uit welke hoofde ook achterstallig is, dan worden
alle door hem aan Brandfusion te betalen bedragen tot het volle bedrag terstond opeisbaar, ongeacht de stand der opdrachten en kan Brandfusion onmiddellijk betaling daarvan vorderen. Brandfusion kan in dat geval de uitvoering van elke voor de koper
aanvaarde bestelling opschorten, totdat binnen een door Brandfusion te stellen termijn
betaald is hetgeen, ingevolge de vorige zin opeisbaar is geworden. Indien betaling binnen die termijn niet heeft plaatsgevonden, is Brandfusion gerechtigd alle bestellingen
van die koper te annuleren, onverminderd haar rechten op schadevergoeding.
8.5. Is de koper in verzuim of in gebreke met de nakoming van één of meer van zijn betalingsverplichtingen, is hij tevens verschuldigd de buitengerechtelijke incassokosten, te
stellen op 15% van het factuurbedrag met een minimum van €125,– en te vermeerderen met hierover eventueel af te dragen omzetbelasting.
8.6. Indien inning door middel van een gerechtelijke procedure noodzakelijk is, is de koper
tevens verschuldigd de werkelijke kosten van deze procedure, onder aftrek van de geliquideerde kosten.
8.7. Eventueel door Brandfusion verleend uitstel van betaling kan te allen tijde door Brandfusion worden ingetrokken. Een betaling wordt door Brandfusion eerst als ontvangen
beschouwd zodra dit bedrag is bijgeschreven op één harer bank- of girorekeningen,
danwel aan haar in contanten is overhandigd.

8.8.

Door de koper gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van
alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die
het langst openstaan, zelfs al vermeldt de koper, dat de voldoening betrekking heeft op
een latere factuur.

Artikel 9 - Eigendomsvoorbehoud
9.1. Brandfusion behoudt zich het eigendomsrecht voor van de aan de koper afgeleverde
goederen, totdat koper zijn verplichtingen uit alle met Brandfusion gesloten koopovereenkomsten is nagekomen, zover deze verplichtingen betreffen:
- de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren zaken zelf,
- eventuele vorderingen wegens niet-nakoming door de koper van (een) koopovereenkomst(en).
9.2. Zolang de eigendom der goederen niet op koper is overgegaan, mag deze de goederen
niet verpanden, in eigendom overdragen, of aan derden enig ander recht daarop verlenen, doch is koper bevoegd in het kader van zijn normale bedrijfsuitvoering de goederen aan te wenden en te verkopen. Koper is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Brandfusion te bewaren.
9.3. Onverminderd de overige aan Brandfusion toekomende rechten, is Brandfusion gerechtigd om indien koper danwel enig natuurlijke of rechtspersoon met wie koper in een
concernverhouding is verbonden, met nakoming van zijn betalingsverplichting in gebreke is, of in betalingsmoeilijkheden verkeert, danwel in geval van beslaglegging en/of
faillissements- danwel surseanceaanvraag, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde en nog bij koper aanwezige goederen terug te nemen. Brandfusion is in dat geval
gerechtigd de waardevan de teruggenomen goederen te bepalen, voor welke waarde
de koper zal worden gecrediteerd.
9.4. Koper is verplicht Brandfusion onverwijld in kennis te stellen van eventuele beslaglegging of andere aanspraak van derden op goederen die eigendom van Brandfusion zijn.
9.5. Koper is voorts verplicht de beslaglegger of derden er schriftelijk van in kennis te stellen, dat betreffende goederen eigendom van Brandfusion zijn.
Artikel 10 - Verpanding vorderingsrechten door de afnemer
10.1. De koper is verplicht aan Brandfusion de vorderingsrechten welke hij met betrekking tot
de door Brandfusion geleverde goederen jegens derden mocht hebben te verpanden
aan Brandfusion indien en zodra dit door Brandfusion wordt verlangd.
Artikel 11 - Reclames
11.1. Reclamering terzake van uitwendig waarneembare gebreken dient schriftelijk te geschieden binnen acht werkdagen na de levering der goederen. Nadien vervalt elke aanspraak te dezer zake.
11.2. Reclamering terzake van bij de aflevering niet uitwendig waarneembare gebreken, die
zich binnen de garantietermijn manifesteren, dient schriftelijk te geschieden binnen acht
werkdagen na het optreden van deze gebreken. Nadien vervalt elke aanspraak te dezer
zake.
11.3. Verschillen tussen het geleverde en de op de levering betrekking hebbende factuur
moeten binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk worden gemeld. Nadien vervalt elke aanspraak te dezer zake.
11.4. Bij gebreke van tijdige schriftelijke melding, als bedoeld in de leden 1, 2 en 3 van dit artikel, vervallen alle eventuele aanspraken jegens Brandfusion. Het door Brandfusion in
behandeling nemen van reclames betekent niet dat zij de reclame beschouwt als tijdig
of terecht ingediend.
11.5. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brandfusion mogen geen goederen worden geretourneerd. Met schriftelijke toestemming zullen de goederen aan
Brandfusion worden toegezonden en wel franco naar een door Brandfusion bij de
schriftelijke toestemming aangeduide plaats.
11.6. Gebreken in kwaliteit of uitvoering van een afzonderlijk goed in een uit meer goederen
bestaande leverantie leveren geen grond op voor het annuleren van het restant van de
order of de gehele overeenkomst waarvan het goed deel uitmaakt.
11.7. Reclames omtrent hoeveelheid, kwaliteit, uitvoering enz. die door Brandfusion niet
(meer) te controleren zijn omdat de goederen geheel of gedeeltelijk zijn ver- of bewerkt,
om welke reden dan ook, worden niet aanvaard.
11.8. Indien de reclame gegrond is gebleken zullen de hieruit voortvloeiende verplichtingen
zijn beperkt tot het crediteren van de koper tot ten hoogste het aankoopbedrag van de
desbetreffende goederen, danwel de desbetreffende goederen te vervangen. Verdere
aansprakelijkheid wordt hierbij uitgesloten.
11.9. Geringe verschillen in kleur, materiaal of maten worden niet als gebrek in de zin van dit
artikel geaccepteerd.
Artikel 12 - Garantie
12.1. In geval van gebrek bij of ten aanzien van de levering mogen zonder onze voorafgaande
schriftelijke toestemming geen bewerkingen plaatsvinden aan de betreffende goederen.
12.2. Bij ver- en bewerking garandeert Brandfusion niet de kleurechtheid en de houdbaarheid
van de door haar gebruikte materialen.
12.3. Brandfusion is tot geen enkele garantie gehouden met betrekking tot onderdelen welke
niet of slechts gedeeltelijk door Brandfusion zijn gefabriceerd, maar voor zoveel mogelijk zal Brandfusion de afnemer elk voordeel dat Brandfusion zelf als garantie van de fabrikant heeft ontvangen, ten goede laten komen.
Artikel 13 - Aansprakelijkheid
13.1. De aansprakelijkheid van Brandfusion terzake van gebreken aan de geleverde goederen
of verlies, letsel, schade, toe te rekenen aan gebreken of niet-functioneren van goederen, is onder alle omstandigheden beperkt tot de kosteloze vervanging of reparatie,
danwel restitutie of creditering als bedoeld in artikel 12.
13.2. De aansprakelijkheid van Brandfusion terzake van gebrekkige ver- of bewerkingen, is
onder alle omstandigheden beperkt tot het bedrag waarvoor Brandfusion die ver- of bewerkingen heeft aangenomen.
13.3. Voorzover Brandfusion op grond van de onderhavige voorwaarden of op grond van
dwingend rechtelijke voorschriften op enige wijze aansprakelijk mocht zijn, strekt deze
aansprakelijkheid niet verder dan tot vergoeding van geleden schade voorzover de hiertoe door Brandfusion afgesloten verzekering uitkering doet.
Artikel 14 - Vrijwaring / Rechten van industriële en intellectuele eigendom
14.1. De koper is gehouden Brandfusion te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en interesten, welke ten laste van Brandfusion mochten komen als gevolg
van de aanspraken van derden tegen Brandfusion terzake van schending van rechten,
waaronder bijvoorbeeld octrooi- en auteursrecht, door gebruik van gegevens of model-

len, welke door of vanwege de koper voor de uitvoering van enige opdrachten aan
Brandfusion zijn verstrekt.
14.2. In geval van aanspraak wegens schending van rechten is Brandfusion gerechtigd de
ver- of bewerking en/of de levering zonder meer terstond te staken. Hiervan doet
Brandfusion mededeling aan de koper.
14.3. De van of via Brandfusion gekochte goederen mogen slechts worden verhandeld onder
het merk waaronder deze door Brandfusion of via Brandfusion in het verkeer worden
gebracht.
14.4. Het is de koper niet toegestaan op enigerlei wijze gebruik te maken van de in het vorige
lid van dit artikel bedoelde merken voor reclame of andere publiciteitsdoeleinden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Brandfusion.
14.5. Brandfusion behoudt zich alle rechten voor op het ontwerp, het model en de wijze van
vervaardiging van de door of via Brandfusion gekochte goederen en het merk waaronder deze in het verkeer zijn gebracht. Het is niet toegestaan de door of via Brandfusion
gekochte goederen na te bootsen of te laten nabootsen of de wijze van vervaardiging
na te volgen of aan derden bekend te maken.
14.6. De koper is aansprakelijk voor iedere aanspraak van derden op grond van het gebruik
van de goederen van Brandfusion en dient, indien een derde ten deze enig recht pretendeert, Brandfusion daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis te stellen.
Brandfusion staat niet in voor de rechten van derden.
Artikel 15 - Doorverkoop
15.1. Indien de door of via Brandfusion door de koper gekochte goederen worden doorverkocht aan niet-particulieren, dan dienen deze algemene voorwaarden eveneens van
toepassing verklaard te worden onder bepaling, dat ook elke volgende niet-particuliere
koper op zijn beurt gebonden is aan deze algemene voorwaarden.
15.2. Het is de koper niet toegestaan de van of via Brandfusion gekochte goederen te verkopen aan niet-particulieren van wie redelijkerwijs verwacht kan worden, of van wie bekend is, dat zij zich niet aan deze algemene voorwaarden zullen houden, of welke door
Brandfusion zijn uitgesloten van de aankoop van één of meer van haar goederen.
Artikel 16 - Overmacht
16.1. In geval Brandfusion door overmacht wordt verhinderd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren heeft Brandfusion het recht zonder gerechtelijke tussenkomst de
uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk
als ontbonden te beschouwen, zulks naar de keuze van Brandfusion, zonder dat
Brandfusion tot enige schadevergoeding of garantie is gehouden.
16.2. Indien Brandfusion door overmacht of enige andere onvoorziene omstandigheid wordt
vertraagd in de uitvoering van de overeenkomst is Brandfusion niet aansprakelijk voor
de daardoor ontstane schade bij koper. Brandfusion zal in dat geval geacht worden aan
haar verplichtingen uit de overeenkomst te hebben voldaan door als overeengekomen
te handelen zodra de overmachtssituatie is komen te vervallen.
Artikel 17 - Beëindiging
17.1. In geval de koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, welke
voor hem uit een met Brandfusion gesloten overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede
in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf
van de koper, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is Brandfusion gerechtigd zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden, naar de keuze van Brandfusion, zonder dat Brandfusion tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de Brandfusion verder toekomende rechten.
17.2. De koper is in het bijzonder verplicht de schade die Brandfusion door een voortijdige
beëindiging van de overeenkomst als in het vorige lid bedoeld lijdt, te vergoeden.
In deze gevallen is elke vordering welke Brandfusion ten laste van de koper heeft of
krijgt, onmiddellijk en ineens opeisbaar.
17.3. In de in lid 1 van dit artikel bedoelde gevallen is de koper verplicht op eerste verzoek
van Brandfusion de nog in zijn bezit zijnde onbetaalde goederen ter beschikking van
Brandfusion te stellen en is Brandfusion gerechtigd deze goederen terug te nemen,
zonder enige ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst.
Brandfusion is alsdan gerechtigd deze goederen tot zich te nemen waar deze zich ook
mochten bevinden en de behuizingen en terreinen van de koper zonodig te betreden.
Artikel 18 - Bewijs
18.1. Behoudens tegenbewijs zijn terzake van de overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en de hieruit voortvloeiende overeenkomsten, de administratieve gegevens van Brandfusion beslissend.
Artikel 19 - Boete
19.1. Voor iedere gehele of gedeeltelijke overtreding, of niet strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden, is de koper een niet voor compensatie vatbare boete verschuldigd van €500,- per overtreding, en iedere dag dat deze overtreding voortduurt,
onverminderd het recht van Brandfusion op verdere schadevergoeding en het recht om
alle verdere overeenkomsten met deze koper, zonder verdere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, ontbonden te verklaren, te annuleren of de uitvoering daarvan op
te schorten. Tevens is Brandfusion gerechtigd te koper van verdere verkoop en levering
uit te sluiten.
Artikel 20 - Geschillen
20.1. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van, met of via Brandfusion gesloten overeenkomsten zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter te Amsterdam, tenzij Brandfusion er de voorkeur aan geeft zich aan het oordeel van een andere
bevoegde, al dan niet Nederlandse rechter te onderwerpen.
20.2. Op alle met of via Brandfusion gesloten overeenkomsten is, met uitsluiting van ieder
ander recht, Nederlands recht van toepassing.

