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1.1

ARTIKEL 1. ALGEMEEN EN GEBRUIKTE DEFINITIES

Op alle Opdrachten van, Overeenkomsten met, daaronder begrepen iedere

– ondertekening door Basil en Wederpartij van een door Basil opgestelde

vervolgopdracht en/of gewijzigde of aanvullende opdracht en/of op alle rechtshandelingen door Basil B.V., statutair gevestigd te Silvolde (hierna: “Basil”), zijn

1.2

3.4 Overeenkomsten met Basil komen slechts op de navolgende wijzen tot stand:
schriftelijke Overeenkomst;

– Schriftelijke vastlegging door Basil van met Wederpartij gemaakte afspraken.

deze algemene Leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing (hierna:

3.5 Wijzigingen en/of aanvullingen op een Overeenkomst, hetzij mondeling, hetzij

In deze Voorwaarden worden onder andere de volgende begrippen en definities

accountmanagers, verkopers of andere tussenpersonen zijn slechts bindend

“Voorwaarden”).

Schriftelijk gedaan namens Basil, door haar personeel, vertegenwoordigers,

gehanteerd:

– Aanbieding: vrijblijvend aanbod van Basil tot het leveren van zaken en/of
diensten aan een wederpartij;

– Basil: de juridische entiteit Basil B.V. kantoorhoudende te Ulft en al degenen die

indien en zodra deze Schriftelijk door een tot vertegenwoordiging bevoegde
medewerker van Basil aan Wederpartij is bevestigd.

3.6 Slechts met Schriftelijke toestemming van Basil kan annulering van een reeds
gesloten Overeenkomst door Wederpartij plaatsvinden. Voor zover Basil een

direct en/of indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de Opdracht, kunnen

annulering aanvaardt is wederpartij gehouden aan Basil een schadevergoeding

een beroep doen op deze Voorwaarden;

te voldoen van minimaal 25% van de contractsom, onverminderd het recht van

– Opdracht: iedere Schriftelijke overeenkomst tussen Basil en een Wederpartij;

Basil tot het vorderen van volledige schadevergoeding.

– Overeenkomst: waarbij de ene partij, Basil, zich jegens de andere partij,
de Opdrachtgever, verbindt anders dan op grond van een arbeidsovereenkomst Werkzaamheden te verrichten die uit iets anders bestaan dan het tot
stand brengen van een werk van stoffelijke aard.

4.1

– Wederpartij: Iedere rechts- of natuurlijke persoon; handelend in de uitoefening

exclusief verzekerings-, transport- en verpakkingskosten, invoerrechten, andere

belastingen, alsmede eventuele andere heffingen welke van overheidswege

– Werkzaamheden: Alle handelingen, moeite kostende of niet, waartoe door een

4.2 Prijzen van Basil zijn mede gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend

Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.

dwingend worden voorgeschreven, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

op de dag van de totstandkoming van de Overeenkomst. Wanneer na het tot

– Schriftelijk: een brief, fax, e-mail of akte.

stand komen van de Overeenkomst één of meer (kost)prijsbepalende factoren

1.3 Alle met een hoofdletter geschreven woorden en uitdrukkingen in deze

een verhoging ondergaat van meer dan 5%, onder meer door een schommeling

Voorwaarden hebben de in de Voorwaarden opgenomen betekenis. Woorden

in de valuta, ongeacht of zulks voorzienbaar was ten tijde van het aanbod, heeft

en uitdrukkingen die niet nader zijn gespecificeerd in deze Voorwaarden hebben

Basil het recht een evenredige verhoging aan de Wederpartij in rekening te

de betekenis zoals deze uit de context volgen.

brengen, dan wel de Overeenkomst te annuleren indien Wederpartij niet

Afspraken, regelingen en voorwaarden welke van deze Voorwaarden afwijken,

akkoord gaat met de prijsaanpassing, zonder gehouden te zijn aan Wederpartij

gelden slechts indien en voor zover deze uitdrukkelijk Schriftelijk met Basil zijn

enige schade te vergoeden.

overeengekomen dan wel Schriftelijk door Basil zijn bevestigd, en laten voor het
overige deze Voorwaarden volledig in stand.

2.1

Overeenkomsten enz. zijn steeds exclusief het geldende BTW tarief, alsmede

van een beroep of bedrijf, die met Basil middels een Overeenkomst de
Opdracht heeft gegeven tot het leveren van zaken en/of diensten;

1.4

ARTIKEL 4. PRIJZEN EN TARIEVEN

Alle door Basil vermelde prijzen in haar Aanbieding(en), offertes, websites en

5.1

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen Basil

en Wederpartij waarop Basil deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard,
daaronder begrepen iedere Aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Basil
en Wederpartij, alsook Werkzaamheden (inclusief diensten) door Basil verricht
in opdracht van Wederpartij.

ARTIKEL 5. LEVERING EN RISICO OVERGANG

Een door Basil opgegeven levertermijn geldt tussen partijen als een termijn van

levering bij benadering en niet als een fatale termijn. In geval van niet tijdige

levering dient Basil door Wederpartij in gebreke te worden gesteld alvorens
in verzuim te kunnen geraken.

5.2 De levertijd van Basil kan worden verlengd met de duur van vertraging aan de
zijde van Wederpartij in de nakoming van diens verplichtingen uit de Overeenkomst of eerder gesloten Overeenkomsten met Basil.

2.2 De toepasselijkheid van eventueel door Wederpartij gehanteerde algemene

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de levering geacht te hebben

komsten tussen partijen uitsluitend de door Basil gehanteerde Voorwaarden

verlaten. Vanaf het moment van levering zijn de zaken voor risico van Wederpartij.

voorwaarden worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, zodat op alle Overeen-

plaatsgevonden op het moment dat de te leveren zaken het magazijn van Basil

toepasselijk zijn.

De Wederpartij aanvaardt dat Basil nimmer aansprakelijk is voor schade aan

2.3 Afwijkingen op of van deze Voorwaarden zijn slechts dan geldig indien deze

geleverde zaken vanaf het tijdstip van levering ongeacht of Wederpartij de zaken

uitdrukkelijk Schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

3.1

op dat tijdstip al dan niet in ontvangst heeft genomen. Wederpartij aanvaardt
eveneens dat Basil nimmer aansprakelijk is voor enige schade aan geleverde

ARTIKEL 3. AANBIEDING, OFFERTES EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

zaken en/of personen ontstaan tijdens dan wel als gevolg van het laden of lossen

Iedere door Basil gedane Aanbieding en/of uitgebrachte offerte is geheel

vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijzigingen, tenzij uitdrukkelijk het
tegendeel wordt vermeld of in verband met die Aanbieding of offerte een termijn

voor aanvaarding wordt genoemd. Toezending van een Aanbieding of een

van zaken dan wel schade veroorzaakt op de plaats waar de zaken door of
namens Basil zijn bezorgd.

5.4 Voor zendingen naar een Wederpartij kan Basil een toeslag voor behandelings-

en/of transportkosten in rekening brengen. Indien dit het geval is dan wordt dit

offerte, in welke vorm dan ook, verplicht Basil niet tot levering.

opgenomen in de Overeenkomst welke met de Wederpartij is overeengekomen.

3.2 Uitingen op de website van Basil met betrekking tot de te verkopen zaken gelden

Bijzondere en/of door Wederpartij gewenste verpakkingen worden eveneens

als een (mogelijke) uitnodiging tot het doen van een aanbod en binden Basil

aanvullend in rekening gebracht. De wijze van verzending en het middel van

op geen enkele wijze, daarnaast zijn de uitingen op de website uitdrukkelijk
bedoeld als algemene informatieverstrekking.

vervoer zijn ter vrije keuze van Basil. De Wederpartij is verplicht de zaken en/of
diensten binnen de overeengekomen levertermijn(en) af te nemen.

3.3 Indien een door Basil gedane Aanbieding of uitgebrachte offerte uitsluitend

5.5 Indien de Wederpartij niet op het afgesproken tijdstip van levering de zaken

informatie, mag Basil vertrouwen op de juistheid en volledigheid van de door

blijft om mee te werken in het ontvangst nemen van de zaken, heeft Basil

of deels tot stand is gekomen op basis van door Wederpartij verstrekte

de Wederpartij verstrekte informatie. Wederpartij is te allen tijde verantwoordelijk
voor de gevolgen van het verstrekken van foutieve en/of onvolledige informatie.
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– ofwel de zaken voor rekening en risico van de Wederpartij, daaronder begrepen

6.9 Basil heeft steeds het recht om zowel voor als na totstandkoming van de

Ondanks deze wijze van opslag worden de zaken wel geacht aan Wederpartij

Wederpartij, zulks onder opschorting van de verplichtingen aan de zijde van

het risico van kwaliteitsvermindering, in haar magazijn of elders op te slaan.

Overeenkomst zekerheid te verlangen voor de betalingsverplichtingen van

te zijn geleverd. Van deze opslag zal Basil onverwijld Wederpartij schriftelijk in

Basil in het kader van de tussen partijen gesloten Overeenkomst, tot het

kennis stellen onder opgave van de opslag-, transport- en overige kosten zoals

moment waarop de betreffende zekerheid is gesteld; een en ander onverminderd

– ofwel zonder voorafgaande ingebrekestelling de Overeenkomst, voor zover

ontbinding van de Overeenkomst en zonder dat enige rechterlijke tussenkomst

deze alsdan door Wederpartij zijn verschuldigd;

het recht van Basil op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke

levering nog niet (geheel) is uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te ontbinden,

dienaangaande is vereist. Voorts zal Basil dientengevolge nimmer tot enige

onverminderd het recht van Basil om volledige vergoeding van de door haar

(schade)vergoeding zijn gehouden.

geleden schade te vorderen. De geleden schade wordt gesteld op tenminste
50% van de verkoopprijs voor het niet afgenomen gedeelte.

5.6 Basil is te allen tijde gerechtigd een Overeenkomst middels deelleveringen uit
5.7

te voeren.

Overschrijding van de levertijd door Basil geeft Wederpartij geen recht op

daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid zijdens Basil.

ARTIKEL 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

Onverminderd het in artikel 5 van deze Voorwaarden bepaalde gaat het eigendom van de zaken eerst op de Wederpartij over wanneer al het door de Weder-

partij aan Basil uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met

schadevergoeding, ontbinding of opschorting van de eigen verbintenissen uit de

Overeenkomst of eerdere Overeenkomsten, tenzij er sprake is van opzet of

6.1

7.1

inbegrip van rente en kosten, volledig en onherroepelijk aan Basil is voldaan
(en aldus niet meer kan worden gestorneerd).

7.2 Indien de Wederpartij niet (volledig) aan zijn (betaling)verplichtingen voldoet, is
Basil te allen tijde en zonder voorafgaande sommatie gerechtigd de onbetaalde

ARTIKEL 6. BETALING

Tenzij tussen partijen anders overeengekomen, dienen alle betalingen bij

zaken terug te nemen dan wel terug te vorderen, onverminderd haar overige
rechten in het bijzonder haar recht op vergoeding van geleden schade.

levering contant te geschieden, behoudens in het geval op de door Basil uit

7.3 Een betaling door de Wederpartij strekt, niettegenstaande zijn andersluidende

door Basil aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd, zonder dat

Wederpartij reeds zijn doorverkocht en/of door geleverd, vervolgens op de door

te reiken factuur anders staat vermeld. Betaling dient te geschieden op een

aanduiding, in de eerst plaats in mindering op de onbetaalde zaken die door de

aftrek, korting, opschorting of verrekening door Wederpartij is toegestaan.

Ook bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting
aan de zijde van Wederpartij niet op.

6.2 Bij betaling per giro of bank geldt als datum van betaling de dag van creditering

Basil gemaakte kosten, daarna op de verschenen rente en tenslotte op de
bedragen die het langst onbetaald zijn gebleven.

7.4 Indien bij of ten laste van Wederpartij beslag wordt gelegd op zaken welke door

Basil zijn geleverd en ingevolge het hiervoor bepaalde eigendom zijn of kunnen

van de giro- respectievelijk bankrekening van Basil.

zijn van Basil, is Wederpartij verplicht terstond Basil van dat beslag in kennis

6.3 Voor de Wederpartij vraagt Basil in principe een kredietlimiet aan. In het geval dat

de kredietlimiet om bepaalde redenen wordt ingetrokken of het totaal van de
openstaande vorderingen de kredietlimiet overschrijdt, is Basil genoodzaakt de
Wederpartij onder rembours te leveren, tenzij in overleg een alternatieve zeker-

te stellen en de beslaglegger te informeren dat deze zaken eigendom zijn en/of
kunnen zijn van Basil.

7.5 De Wederpartij verplicht zich tot zekerheid voor de nakoming van al zijn huidige

en toekomstige verplichtingen jegens Basil, op eerste verzoek van Basil, ten

heidsstelling wordt overeengekomen.

gunste van Basil een bezitloos pandrecht op de door Basil aan Wederpartij

6.4 Door het verstrijken van de tussen partijen overeengekomen betalingstermijn is
Wederpartij, zonder nadere ingebrekestelling, van rechtswege in verzuim. Basil

is niet verplicht Wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van
een overeengekomen betalingstermijn.

6.5 Onverminderd de Basil verder toekomende rechten, is Wederpartij aan Basil
vanaf het moment waarop het verzuim van Wederpartij intreedt een rente-

bedrag verschuldigd over de openstaande facturen gelijk aan de op dat moment

geleverde zaken te vestigen, en daartoe een akte tot vestiging van het pandrecht
te ondertekenen.

7.6 De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud geleverde
en/of verpande zaken te vervreemden of tot zekerheid te laten strekken voor

7.7

geldende wettelijke handelsrente.

Het is Wederpartij toegestaan zaken binnen het kader van de normale uitoefening

van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. Deze toestemming

vervalt van rechtswege op het tijdstip dat Wederpartij op enigerlei wijze

6.6 De rente, over het opeisbaar bedrag, zal worden berekend vanaf het moment

tekortschiet met betrekking tot de vorderingen waarvoor het eigendomsvoor-

dat wederpartij in verzuim is tot het moment van algehele voldoening van het

behoud en het pandrecht gelden, voorlopige surseance van betaling wordt

openstaande bedrag, waarbij een gedeelte van een maand als volledige maand
wordt gerekend.

vorderingen van derden.

aangevraagd, dan wel Wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard of
de wettelijke schuldsaneringsregeling van toepassing wordt verklaard.

6.7 Voorts is Basil gerechtigd om alle, in redelijkheid door Basil in verband met de

7.8 Indien Wederpartij uit door Basil geleverde zaken een nieuwe zaak vormt, vormt

gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso-)kosten, in rekening te

zaak voor Basil totdat Wederpartij alle uit hoofde van de Overeenkomst

niet- en/of niet tijdige nakoming door Wederpartij van diens betalingsverplichtingen,

Wederpartij die zaak voor Basil. Wederpartij houdt alsdan de nieuw gevormde

brengen een en ander met inachtneming van de Incassowet. Bij Overeenkomst(en)

verschuldigde bedragen heeft voldaan.

met rechtspersonen geldt het volgende. De buitengerechtelijke incassokosten-

bedragen bedragen tenminste 15% van het opeisbare factuurbedrag, met een
minimum van EURO 500,00 onverminderd het recht van Basil de werkelijke

buitengerechtelijke kosten te vorderen, indien en voor zover deze kosten meer

8.1

bedragen dan het minimum bedrag.

6.8 Basil heeft, ongeacht het door Wederpartij aangeduide betalingskenmerk,

het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de
eerste plaats in mindering op de in rekening gebrachte buitengerechtelijke

incassokosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte in
mindering op de openstaande facturen, waarbij de oudste facturen worden
geacht als eerste te worden voldaan.

ARTIKEL 8. ONDERZOEK EN RECLAME

Wederpartij is verplicht de geleverde zaken, inclusief de verpakkingen, terstond

bij levering door Basil te controleren op tekorten en/of beschadigingen, dan wel
deze controle uit te voeren na mededeling van Basil dat de zaken ter beschikking
van Wederpartij staan.

8.2 Eventuele reclames dienen, voorzover het uitwendig waarneembare gebreken

betreft, binnen drie (3) werkdagen na opening van de verpakking Schriftelijk bij
Basil te worden gemeld.

8.3 Eventuele reclames ten aanzien van niet uitwendig waarneembare gebreken,
dienen binnen drie (3) werkdagen na de ontdekking daarvan Schriftelijk bij Basil
te worden gemeld.
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8.4 Overschrijding van deze termijnen heeft tot gevolg dat het recht op reclame
komt te vervallen.

8.5 Onder reclame wordt verstaan, alle klachten van Wederpartij, ter zake van de

ARTIKEL 11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Basil is nimmer aansprakelijk voor geleden en/of te lijden schade door Wederpartij of derden die al dan niet tot Wederpartij in rechtsverhouding staan, tenzij

hoedanigheid van een levering, niet zijnde afwijkingen ten aanzien van de
technische uitvoering en het model die aan de fabrikant en Basil zijn toegestaan,
voor zover deze de waarde van het geleverde niet ongunstig beïnvloedt.

8.6 In geval van een gerechtvaardigde reclame is Basil verplicht de gereclameerde

de geleden schade het rechtstreeks gevolg is van grove schuld of opzet van
Basil of door haar ingeschakelde derden.

11.2 In aanvulling op hetgeen hiervoor in art. 11.1 is bepaald, is de aansprakelijkheid

van Basil beperkt tot nakoming van hetgeen waartoe leverancier zich heeft

zaken zo spoedig mogelijk te vervangen en/of te crediteren. Dit zal geschieden
na ontvangst en controle van deze zaken in het magazijn van Basil, zonder

verbonden op grond van de garantiebepalingen, zulks met een maximum
van EURO 2.500,00 per gebeurtenis.

dat Basil aansprakelijk kan worden gesteld voor eventueel geleden (vervolg)

11.3 Ongeacht hetgeen hiervoor in art. 11.1 t/m 11.2 is bepaald komt voor vergoeding

8.7 Zaken ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, dienen, doch niet dan na

bedrijfsschade, letselschade, schade door bedrijfsstoring, derven van inkomsten

schade.

nimmer in aanmerking door Wederpartij dan wel derden geleden gevolgschade,

voorafgaande toestemming van Basil, franco aan het adres van Basil te worden

of schade veroorzaakt door Basil ingeschakelde derden, dan wel schade als

geretourneerd.

8.8 Rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de zaken niet aan de overeenkomst beantwoordt, verjaren door
verloop van een (1) jaar na de in artikel 8.2 en 8.3 van deze Voorwaarden bedoelde
kennisgeving.

8.9 Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van Wederpartij ten
aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

9.1

gevolg van een ander gebruik van geleverde zaken, dan waarvoor de zaken
zijn bestemd.

11.4 Wederpartij aanvaardt dat beperkingen van aansprakelijkheid zoals vastgelegd
in deze Voorwaarden tevens door werknemers van Basil of door haar ingeschakelde
derden jegens wederpartij kunnen worden ingeroepen.

11.5 Wederpartij is gehouden zichzelf adequaat te verzekeren tegen schade in de

ruimste zin des woords die het gevolg is en/of kan zijn van door Basil (in
bruikleen) geleverde zaken en/of diensten, een en ander ongeacht of Basil zelf

ARTIKEL 9. GARANTIE

Basil staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar
geleverde en/of de door haar verwerkte zaken, een en ander met inachtneming
van hetgeen in deze Voorwaarden verder is bepaald.

een verzekering tegen aansprakelijkheid heeft gesloten.

11.6 Jegens Wederpartij of derden is Basil nimmer aansprakelijk voor fouten in

door haar verstrekte tekeningen, berekeningen, bijlagen, productbeschrijvingen,

beschikbaarheidgegevens, maten, specificaties en technische gegevens.

9.2 Basil verplicht zich om gedurende de eerste twee (2) jaar na datum aankoop van

11.7 Indien en voor zover Basil op enigerlei wijze toch aansprakelijk is en/of zou zijn,

herstellen en/of te doen herstellen, deze garantie is niet van toepassing op zaken

voorwaarden en condities waarop in het desbetreffende geval uit hoofde van de

een zaak, door een consument, voor haar rekening gebreke aan deze zaak te

is deze aansprakelijkheid van Basil in elk geval beperkt tot het bedrag, de

zoals genoemd in artikel 9.3 en 9.4. De garantie omvat reparatie (arbeidsloon)

door Basil gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak toe bestaat.

en onderdelen.

9.3 Garantie voor, door Basil, in opdracht van Wederpartij elders ingekochte zaken

ARTIKEL 12. RECHTEN VAN INTELLECTUEEL EIGENDOM

wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende fabrikant/leveran-

12.1 Onder intellectuele eigendomsrechten worden onder andere verstaan octrooi-

9.4 In dergelijk geval zal de garantieverlening ook slechts gelden jegens Wederpartij

en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieer-

cier garantie verstrekt.
en niet jegens derden.

rechten, auteursrechten, merkrechten, tekeningenrechten en modelrechten
bare technische en/of commerciële know how, methoden of concepten.

9.5 Garantieaanspraken omvatten slechts het repareren of laten repareren van

12.2 Wederpartij erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom

indirecte, ontstaan door het niet naar behoren functioneren van de door Basil

geproduceerde ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, matrijzen en

eventuele constructie- en/of fabricagefouten. Alle schade, zowel directe als ook

op de door Basil of in opdracht van Basil geleverde producten, verstrekte of

geleverde zaken, valt buiten de garantie.

modellen, weergegeven informatie, mededelingen en andere uitingen met be-

9.6 Aanspraken op garantie worden niet erkend, indien bij het gebruik van de door

Basil geleverde zaken de fabrieks- en/of installatievoorschriften niet juist zijn

opgevolgd, alsmede indien het geleverde voor andere dan de normale bedoelde
doeleinden zijn gebruikt, dan wel op onoordeelkundige wijze is of wordt behandeld,
gebruikt of onderhouden.

9.7 Indien Wederpartij zijn verplichting(en) uit de Overeenkomst niet nakomt, wordt
Basil als gevolg hiervan ontheven van haar garantieverplichtingen.

trekking tot de producten, bij Basil berusten, haar leveranciers of andere
rechthebbenden.

12.3 Tenzij anders overeengekomen behoudt Basil alle in artikel 12.2 bedoelde

rechten van intellectueel eigendom, ook wanneer wederpartij daarvoor geheel
en/of gedeeltelijk heeft betaald.

12.4 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Basil mogen de intellectuele

eigendomsrechten, voortbrengselen alsmede alle door of in opdracht van Basil

ontworpen en/of geproduceerde zaken, niet zonder Schriftelijke toestemming

ARTIKEL 10. REPARATIE

van Basil door wederpartij direct of indirect worden nagemaakt, gekopieerd

10.1 Reparatie van de door Basil geleverde zaken wordt uitgevoerd met inachtneming

of aangepast, alles in de ruimste zin des woords, ongeacht of Basil voor het

van het in deze Voorwaarden bepaalde en geschiedt naar beste kunnen en weten.

10.2 Basil is niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of beschadiging van bij haar door

realiseren van deze rechten, voortbrengselen of producten kosten bij wederpartij in rekening heeft gebracht.

Wederpartij in reparatie gegeven zaken, tenzij Basil dienaangaande opzet of

12.5 Alleen Wederpartijen, waar Basil een Overeenkomst mee heeft, zijn gerechtigd

10.3 Indien met Wederpartij is overeengekomen dat de gerepareerde zaken door

foto`s en teksten in combinatie met Basil producten gebruiken. Daartoe zal Basil

grove schuld kan worden verweten.

Wederpartij worden op- c.q. afgehaald en hij, na herhaalde schriftelijke mededeling

dat de zaken gereed staan, deze verplichting schendt, is Basil gerechtigd de
zaken te verkopen.

voor de duur van de Overeenkomst, onder verwijzing naar bronvermelding,

jaarlijks een lijst met foto`s en teksten aan Wederpartij beschikbaar stellen.

Alleen de meest recent beschikbaar gestelde lijst, met foto`s en teksten,
mag worden gebruikt. Het is zonder Schriftelijke toestemming van Basil

niet toegestaan om de door Basil aangeboden foto`s en teksten te bewerken

en/of aan te snijden en/of aan derde(n) beschikbaar te stellen, tenzij Basil
hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

Pagina 3 van 4

ALGEMENE LEVERING- EN BETALINGSVOORWAARDEN BASIL B.V.
GELDIG VANAF 1 JANUARI 2016

12.6 Naast de aan Basil toekomende rechten uit hoofde van de wet en de over-

gedeelte door een daartoe strekkende buitengerechtelijke verklaring te ontbinden

van één van de bepalingen van dit artikel nakoming en/of volledige schade-

gaand bericht en op kosten en voor risico van Wederpartij terug te nemen, ingeval:

eenkomst, behoudt Basil zich uitdrukkelijk het recht voor om bij schending

en is Basil bevoegd de onbetaald gebleven zaken te allen tijde zonder vooraf-

vergoeding te vorderen en/of instemming voor het gebruik van de merknaam

– Wederpartij met de voldoening van zijn betalingsverplichting(en) in verzuim is of

Basil, foto`s en teksten in te trekken zonder dat Basil hiervoor schadeplichtig is

in gebreke blijft;

jegens derde(n).

– Wederpartij surseance van betaling aanvraagt;

– het faillissement van wederpartij wordt aangevraagd;

ARTIKEL 13. VRIJWARING

– Wederpartij de vrije beschikking over zijn vermogen en/of inkomsten geheel of

13.1 Wederpartij vrijwaart Basil voor aanspraken van derden met betrekking tot

gedeeltelijk verliest;

rechten van intellectuele eigendom op door de Wederpartij verstrekte materialen

– op enig onderdeel van bezittingen en/of vermogen van Wederpartij beslag

of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

13.2 Wederpartij vrijwaart Basil voor aanspraken van derden ter zake van schade,

welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Basil uitgevoerde overeenkomst, indien en voor zover Basil daarvoor krachtens het bepaalde in artikel 11

wordt gelegd;

– Wederpartij zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

15.2 In geval van een (gedeeltelijke) ontbinding als bedoeld in het eerste lid van dit
artikel heeft Basil recht op vergoeding door Wederpartij van de dientengevolge

niet jegens Wederpartij aansprakelijk is.

door Basil geleden schade, zulks met een minimum van 50% van de verkoopprijs

van de betreffende order.

ARTIKEL 14. OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daarom-

ARTIKEL 16. GESCHILLEN

trent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Basil partij is, is uitsluitend het Nederlands

doch waardoor gehele of gedeeltelijke nakoming van de Overeenkomst naar

buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken

oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Basil geen invloed kan uitoefenen,

recht van toepassing, ook indien een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het

redelijkheid en billijkheid niet van Basil kan worden gevergd. Daaronder worden

mede begrepen, doch niet uitsluitend: bedrijfsstoringen bij Basil, stakingen bij

partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag
wordt uitgesloten.

Basil, haar leveranciers of transporteurs, storingen, waaronder filevorming

16.2 Behoudens in het geval de wet dwingend anders voorschrijft, zullen alle geschillen,

vertraging bij leveringen aan Basil, brand, waterschade, storingen in de levering

komen, het treffen van voorlopige of bezwarende maatregelen daaronder

software en vernieling aan eigendommen van Basil, in- of uitvoerbelemmeringen,

van Basil, onverminderd het recht van Basil te kiezen voor de door de wetgever

ongeacht de oorzaak, overheidsmaatregelen, het achterwege blijven van of

van welke aard dan ook, die tussen Basil en haar Wederpartij mochten op-

van energie dan wel storingen in communicatiemiddelen, storingen in hard- en

begrepen, worden berecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging

alsmede diefstal.

aangewezen rechter.

14.2 Basil is niet gehouden tot nakoming van enige verplichting uit hoofde van de met
Wederpartij gesloten Overeenkomst, indien zij daartoe gehinderd wordt als

ARTIKEL 17. OVERIGE

gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, noch krachtens

17.1 Elk der partijen staat er voor in dat alle voor, tijdens en na het aangaan van de

rekening komt. In die situatie is Basil gerechtigd de overeenkomst geheel of

vertrouwelijkaard, geheim zal blijven. Daarbij geldt informatie als vertrouwelijk

de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar

Opdracht van de andere partij of van een derde ontvangen informatie van

gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder dat Wederpartij en/of

als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van

derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden.

14.3 Indien door overmacht de levering door Basil aan Wederpartij met meer dan

de informatie. Tenzij een der partijen tot openbaarmaking van dergelijke gegevens wettelijk is verplicht.

4 maanden wordt vertraagd, is naast Basil ook Wederpartij bevoegd de over-

17.2 Indien bepalingen van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar

dat Wederpartij dienaangaande enig recht op schadevergoeding toekomt. Deze

de Opdrachtgever zullen de bepalingen die in rechte geen stand houden in

eenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten, zonder

zijn, zullen de overige Voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Basil en

ontbinding strekt zich niet uit tot zaken die reeds geleverd zijn; deze dienen
aan Basil te worden betaald met inachtneming van hetgeen is bepaald in artikel
6 van deze voorwaarden.

onderling overleg aanpassen in het licht van de strekking van die bepalingen,
om zo de oorspronkelijke intentie van partijen weer te geven.

17.3 Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel
Centraal Gelderland te Arnhem in januari 2016 onder nummer 09086961,

ARTIKEL 15. OPSCHORTING EN ONTBINDING

15.1 Onverminderd de aan Basil verder toekomende rechten en het elders in deze

Voorwaarden bepaalde, heeft Basil de bevoegdheid, zonder dat een nadere

alsmede te raadplegen en te downloaden van de website www.basil.nl

17.4 Deze Voorwaarden zijn tevens beschikbaar in de Engelse en Duitse taal. In geval

ingebrekestelling zal zijn vereist, de Overeenkomst voor het onvervuld gebleven
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van tegenstrijdigheden en/of uitleg van de gehanteerde vertaalde bepalingen is
de Nederlandse tekst leidend en/of bepalend.

