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1. DEFINITIES 

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:  
a. Afnemer: ieder die met De Looper NDO een overeenkomst in de zin van deze voorwaarden 

sluit. 
b. De Looper NDO: De Looper NDO B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder 

nummer 20043688. 
c. Offerte: de aanbieding van De Looper NDO naar aanleiding van de het verzoek van de 

Afnemer om in meer of mindere mate gespecificeerde opgave te doen van leveringen en 
de aan die leveringen verbonden kosten.  

d. Plaats van bestemming: de plaats waar de goederen volgens de Overeenkomst moeten 
worden geleverd, niet zijnde de magazijnen van De Looper NDO. 

e. Overeenkomst: iedere tussen De Looper NDO en de Afnemer gesloten overeenkomst op 
grond waarvan De Looper NDO goederen levert aan de Afnemer. 

2. TOEPASSELIJKHEID  

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van en leveringen door 
De Looper NDO en op alle overeenkomsten van koop en verkoop die De Looper NDO als 
verkoper aangaat en op alle daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle 
overeenkomsten van aanneming voor zover De Looper NDO daarbij als aannemer optreedt 
en uitsluitend voor zover het de levering van goederen door De Looper NDO betreft. 

b. Algemene voorwaarden dan wel afwijkende bedingen van de Afnemer zijn slechts geldig 
indien en voor zover deze schriftelijk door De Looper NDO zijn aanvaard. Een dergelijke 
aanvaarding kan en mag niet worden afgeleid uit het feit dat De Looper NDO 
onweersproken laat dat de Afnemer de algemene voorwaarden van De Looper NDO niet 
aanvaardt en/of andere voorwaarden toepasselijk verklaart. De schriftelijke overeenkomst 
dient nauwkeurig in te houden op welke punten van deze voorwaarden wordt afgeweken, 
terwijl de overige bepalingen onverkort van toepassing zijn. 

c. Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de 
Overeenkomst gesloten tussen De Looper NDO en de Afnemer nietig zou zijn of vernietigd 
wordt, blijft de Overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in 
overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van 
het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert. 

3. TOTSTANDKOMING VAN OVEREENKOMSTEN 

a. Alle Offertes zijn vrijblijvend. 
b. Geoffreerde prijzen gelden slechts voor de geoffreerde hoeveelheden en omgekeerd. 
c. Een overeenkomst komt slechts tot stand door de schriftelijke bevestiging door De Looper 

NDO van een door de aspirant-afnemer gegeven opdracht, mits die bevestiging is 
getekend door een tot het aangaan van de overeenkomst bevoegde persoon. 

4. PRIJZEN 

a. Indien in de Overeenkomst niet een bindende prijs is bepaald, geldt de door De Looper 
NDO vastgestelde prijs op de dag van de levering.  

b. De Looper NDO is gerechtigd alle kostenstijgingen als gevolg van wijzigingen van de 
fabrieksprijzen, koersen van buitenlandse valuta’s, invoerrechten en daarmee gelijk te 
stellen heffingen, verzekeringstarieven, vrachten, belastingen, margeregelingen, collectieve 
arbeidsovereenkomsten en van andere dergelijke factoren die optreden voordat de levering 
heeft plaatsgevonden, onverminderd door te berekenen aan de Afnemer.   

c. Tenzij anders aangegeven zijn de prijzen per stuk, exclusief BTW en overige op de 
verkoop en levering vallende overheidslasten en exclusief de transportkosten van de 
magazijnen van De Looper NDO naar de Plaats van bestemming.  

5. LEVERING EN RISICO 

a. Levering vindt plaats:  

• Indien geen Plaats van bestemming is overeengekomen: door schriftelijke 
kennisgeving aan de Afnemer dat de goederen in de magazijnen van De Looper 
NDO gereed liggen.  

• Indien De Looper NDO voor het binnenlandse transport van haar eigen 
transportmiddelen gebruik maakt: door het voorrijden van de goederen bij de Plaats 
van bestemming. Levering vindt ook plaats indien door welke omstandigheid dan ook 
de goederen niet daadwerkelijk op de Plaats van bestemming kunnen worden 
afgeleverd;  

• Indien De Looper NDO voor het binnenlandse transport van transportmiddelen van 
derden gebruik maakt: door afgifte van de goederen aan de vervoerder;  

• Indien de goederen voor export bestemd zijn:  
- door het overschrijden van het eigen transportmiddel van de Nederlandse grens 

indien De Looper NDO van haar eigen transportmiddelen gebruik maakt;  
- door afgifte van de goederen aan de vervoerder indien het transport niet per schip, 

trein of vliegtuig plaatsvindt;  
- door inlading in het transportmiddel in de overige gevallen.  

b. Het risico van de goederen is na de levering voor de Afnemer. De keuze van het 
transportmiddel, respectievelijk de transportmiddelen is aan De Looper NDO.  

c. Leveringstermijnen zijn voor De Looper NDO vrijblijvend.  
Overschrijding van een aan de Afnemer opgegeven leveringstermijn levert geen 
tekortkoming op. De Afnemer evenwel heeft het recht om de Overeenkomst, zonder 
daardoor tot enige schadeloosstelling jegens De Looper NDO gehouden te zijn, te 
annuleren indien de opgegeven leveringstermijn met meer dan twee maanden is 
overschreden, tenzij de te late levering niet toerekenbaar is aan De Looper NDO als 
bedoeld onder 5.f. De Afnemer en/of derden hebben jegens De Looper NDO geen 
aanspraak op vergoeding van enige schade op welke wijze dan ook geleden als gevolg van 
verlate levering of annulering door de Afnemer op grond van hetgeen in de vorige zin is 
bepaald. De Afnemer vrijwaart De Looper NDO van eventuele aanspraken van derden in 
dit verband. 

d. Indien goederen die overeenkomstig het onder 5.a. gestelde geleverd zijn door 
omstandigheden die niet door De Looper NDO beïnvloed kunnen worden en van haar wil 
onafhankelijk zijn, niet naar de door de Afnemer opgegeven Plaats van bestemming 
vervoerd kunnen worden, dan slaat De Looper NDO die goederen voor rekening en risico 
van de Afnemer op.  

e. Indien De Looper NDO tekortschiet in de nakoming van een verplichting jegens de Afnemer 
kan dat tekortschieten niet aan De Looper NDO worden toegerekend, indien De Looper 
NDO de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk wordt gemaakt dan wel respectievelijk 
wordt bemoeilijkt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van 
De Looper NDO is gelegen, zoals maar niet beperkt tot: tekortschieten – waaronder met 
name ook te late of niet levering –  door toeleveranciers en/of transporteurs –, oorlog of 
daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, tekort aan 
grondstoffen, machineschade, diefstal uit de magazijnen van De Looper NDO, 
beschadiging of verlies bij of tijdens vervoer, buitengewone omstandigheden of brand. 

f. De Afnemer heeft een afnameplicht. 
g. Alle door de Afnemer aan De Looper NDO ter beschikking gestelde eigendommen (zoals 

apparatuur, informatiebestanden en andere producten) worden door De Looper NDO 
gebruikt en beheerd zoals het een goed huisvader betaamt. De door de Afnemer aan De 
Looper NDO toegestuurde producten zullen in de door de Afnemer gekozen verpakking 
bewaard en teruggestuurd worden. De Looper NDO behoudt zich het recht voor om de 

producten te verpakken op een door De Looper NDO geschikt geachte wijze indien zij de 
verpakking niet (meer) passend vindt of indien deze niet voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving. 

6. BETALING 

a. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op het kantoor van De 
Looper NDO of door bijschrijving op de op de factuur vermelde rekening van De Looper 
NDO.  

b. Betalingen aan en/of het verstrekken van (een) voorschot(ten) aan een door De Looper 
NDO ingeschakelde derde zijn verboden en hebben tot gevolg dat aan De Looper NDO 
niet bevrijdend is betaald. 

c. Betaling geschiedt in de valuta waarin de prijs is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders is 
overeengekomen, in welk geval een nadeel voor De Looper NDO als gevolg van 
koersverschillen voor rekening van de Afnemer komt. 

d. De Afnemer betaalt steeds zonder aftrek of verrekening, zonder opschorting wegens 
vermeende of daadwerkelijke toerekenbare tekortkoming en zonder dat de Afnemer zijn 
betalingsverplichting door beslag onder zichzelf of anderszins mag blokkeren. 

e. De Looper NDO is te allen tijde bevoegd vooruitbetaling of zekerheidsstelling voor de 
nakoming van zijn betalingsverplichtingen van de Afnemer te vorderen. Indien de Afnemer 
weigert aan een daartoe strekkend verzoek te voldoen of niet tijdig tot betaling van de 
voorschotfactuur overgaat, levert dat een tekortkoming op die de ontbinding van de 
Overeenkomst door De Looper NDO rechtvaardigt. Indien levering overeenkomstig het 
bepaalde onder 5.a. reeds had plaatsgevonden is de Afnemer in dat geval verplicht 
onverwijld, doch uiterlijk binnen een week na de dagtekening van de schriftelijke 
kennisgeving van De Looper NDO dat zij van dit recht tot ontbinding gebruik maakt, de 
goederen voor zijn rekening aan De Looper NDO te leveren. Totdat de goederen door  De 
Looper NDO zijn terug- ontvangen en goedgekeurd, blijven die goederen voor risico van de 
Afnemer.  

f. De Looper NDO is te allen tijde gerechtigd goederen onder rembours aan de Afnemer te 
verzenden, en de Overeenkomst als ontbonden te beschouwen, indien de Afnemer 
betaling weigert bij aankomst op de Plaats van bestemming van de goederen.  

g. Indien De Looper NDO een Overeenkomst krachtens het hiervoor onder 6.e. en/of 6.f. 
bepaalde als ontbonden beschouwt, komen alle kosten die De Looper NDO heeft gemaakt 
in verband met de Overeenkomst (waaronder ook transportkosten) alsmede de door De 
Looper NDO gederfde winst voor rekening van de Afnemer.  

h. Indien de Afnemer niet binnen 30 dagen na factuurdatum volledig aan zijn 
betalingsverplichting voldoet, treedt van rechtswege verzuim in met ingang van de 
vervaldatum, zonder dat De Looper NDO tot enige ingebrekestelling of sommatie verplicht 
is. In zodanig geval is de Afnemer over het verschuldigd gebleven bedrag de wettelijke 
(handels)rente verschuldigd. 

i. Indien de Afnemer ten aanzien van enige verplichting hoe ook genaamd op grond van een 
met De Looper NDO gesloten overeenkomst in verzuim geraakt, is De Looper NDO 
gerechtigd de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten of de 
Overeenkomst te ontbinden en worden alle vorderingen die De Looper NDO heeft op de 
Afnemer terstond opeisbaar. Vanaf dezelfde dag wordt de onder 6.h. bedoelde rente over 
die vorderingen in rekening gebracht, behoudens indien reeds een hogere rente was 
overeengekomen; in dat geval geldt die hogere rente. 

j. De Looper NDO is voorts bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de 
Overeenkomst te ontbinden, indien na het sluiten van de overeenkomst De Looper NDO ter 
kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de 
verplichtingen niet zal nakomen. 

k. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van De Looper NDO op de 
Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien De Looper NDO tot opschorting of ontbinding 
overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor 
op enigerlei wijze ontstaan.  

l. Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is De Looper NDO gerechtigd tot 
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect 
ontstaan. 

m. Indien De Looper NDO tot het nemen van incassomaatregelen overgaat, is de Afnemer 
gehouden De Looper NDO alle ter zake gemaakte kosten te vergoeden. Daaronder zijn 
begrepen alle vergoedingen aan de ter zake ingeschakelde derden en alle kosten die De 
Looper NDO binnen haar eigen bedrijf c.q. groep van bedrijven maakt en die in redelijkheid 
geheel of gedeeltelijk aan de desbetreffende maatregelen kunnen worden toegerekend.  

n. De Looper NDO is gerechtigd alle leveranties uit welken hoofde ook aan de Afnemer op te 
schorten indien en zolang hij enige verplichting hoe ook genaamd jegens De Looper NDO 
niet nakomt. Indien de Afnemer meer dan 60 dagen in verzuim is, is De Looper NDO 
gerechtigd iedere met de Afnemer gesloten overeenkomst te ontbinden, zonder dat de 
Afnemer jegens De Looper NDO aanspraak kan maken op schadevergoeding. Dit 
opschortingsrecht geldt onverminderd het recht van De Looper NDO op volledige 
schadevergoeding door de Afnemer. 

o. Hetgeen de Afnemer uit hoofde van de Overeenkomst aan De Looper NDO verschuldigd 
is, wordt ten volle direct opeisbaar indien: 

• de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig 
nakomt; 

• de Afnemer surseance van betaling of zijn eigen faillissement aanvraagt, 
respectievelijk failliet wordt verklaard; 

• beslag wordt gelegd op (een deel van) het vermogen van de Afnemer; 

• de Afnemer besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn 
onderneming; 

• de onderneming van de Afnemer wordt ontbonden; 
In genoemde gevallen is De Looper NDO bevoegd door een daartoe strekkende verklaring 
alle overeenkomsten met de Afnemer met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te 
ontbinden, onverminderd het recht van De Looper NDO op schadevergoeding.  
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7. EIGENDOMSVOORBEHOUD 

a. Alle door De Looper NDO geleverde goederen blijven eigendom van De Looper NDO totdat 
de Afnemer aan alle verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst heeft voldaan. 
Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, de verplichting tot betaling van de 
koopprijs, met inbegrip van belastingen, rente en kosten, alsmede een eventuele 
schadevergoedingsplicht. 

b. De Afnemer is gehouden deze goederen te onderhouden als een goed huisvader. Hij is 
verplicht de goederen op de door De Looper NDO in rekening gebrachte factuurwaarde 
tegen alle calamiteiten te verzekeren. Indien de goederen ten gevolge van een calamiteit 
verloren gaan of beschadigd worden moeten de verzekeringspenningen aan De Looper 
NDO worden betaald. De Afnemer is gehouden zijn verzekeraar(s) van deze verplichting in 
kennis te stellen, alsmede de namen en adressen van zijn verzekeraar(s) op eerste 
verzoek van De Looper NDO aan haar te op te geven. De Looper NDO is gerechtigd die 
verzekeraar(s) ervan op de hoogte te stellen dat verzekeringspenningen voor de door De 
Looper NDO geleverde goederen aan De Looper NDO voldaan moeten worden.  

c. De Afnemer is gerechtigd om de goederen weder te verkopen of te verwerken binnen de 
normale uitoefening van zijn bedrijf.  

d. Behoudens het hiervoor in onder 7.c. bepaalde is het de Afnemer verboden de door De 
Looper NDO onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen op enige wijze te 
vervreemden,  bezwaren, verhuren of anderszins aan derden ter beschikking te stellen 
zolang de Afnemer niet heeft voldaan aan alle verplichtingen uit hoofde van de 
Overeenkomst.  

e. In geval De Looper NDO een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud geldt de 
Overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van De Looper NDO op vergoeding 
van schade en gederfde winst. 

8. RECLAMES 

a. De Afnemer is verplicht de goederen onmiddellijk na levering te tellen, te meten en te 
wegen, de goederen op zichtbare gebreken te controleren en de goederen op de 
gebruikelijke wijze te doen onderzoeken op niet zichtbare gebreken alvorens tot opslag of 
gebruik over te gaan. Eenmaal in gebruik genomen goederen gelden als correct geleverd, 
behoudens indien een goed een niet op normale wijze te constateren niet zichtbaar gebrek 
blijkt te hebben.  

b. Reclames aangaande aantallen, maten en gewichten en aangaande zichtbare of 
eenvoudig constateerbare niet zichtbare gebreken dienen binnen acht dagen na levering 
schriftelijk bij De Looper NDO ingediend te worden. Indien De Looper NDO binnen deze 
termijn geen schriftelijke reclame heeft ontvangen, gelden de goederen — behoudens het 
hierna onder 8.c. t/m 8.h. gestelde — als correct geleverd. 

c. De Looper NDO staat, met inachtneming van onderstaande bepalingen, in voor de 
deugdelijkheid van de door haar geleverde goederen en van de daarvoor gebruikte 
materialen, mits de goederen op zorgvuldige wijze overeenkomstig de voorwaarden van De 
Looper NDO voor het doel of de doelen waarvoor zij zijn vervaardigd, worden gebruikt.  

d. Indien een door De Looper NDO geleverd goed een onzichtbaar gebrek blijkt te hebben, 
dient binnen acht dagen nadat dit gebrek is geconstateerd schriftelijk bij De Looper NDO 
gereclameerd te worden. Bij overschrijding van deze termijn heeft de Afnemer of een derde 
geen enkele aanspraak meer jegens De Looper NDO. Hetzelfde geldt indien op het 
moment van constateren van het gebrek meer dan zes maanden na de levering van het 
goed zijn verstreken.  

e. Retourzendingen worden door De Looper NDO slechts aangenomen indien die franco aan 
haar worden toegezonden. Creditnota’s worden slechts aan de Afnemer toegezonden 
nadat De Looper NDO daartoe uitdrukkelijk een overeenkomst met de Afnemer heeft 
gesloten.  

f. Klachten als hiervoor bedoeld in dit artikel schorten de betalingsverplichting van de 
Afnemer niet op.   

g. Indien een bezwaar omtrent geleverde goederen en/of diensten gegrond wordt bevonden 
en aansprakelijkheid van De Looper NDO ter zake wordt vastgesteld, zal De Looper NDO 
naar haar keuze of een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het 
geleverde, of het geleverde gratis herstellen of vervangen, nadat het oorspronkelijk 
geleverde door haar is terugontvangen. Tot verdere schadevergoeding is De Looper NDO 
nooit verplicht. 

h. Indien De Looper NDO besluit een goed te vervangen of de koopprijs terug te betalen, 
brengt zij aan de Afnemer een gebruiksvergoeding in rekening voor de periode dat het 
goed bij de Afnemer of een derde in gebruik is geweest. Deze gebruiksvergoeding staat in 
dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur van 
hel goed.  

9. AANSPRAKELIJKHEID  

a. De Looper NDO is niet gehouden tot enige verdergaande schadevergoeding jegens de 
Afnemer of derden dan die welke uit het hiervoor onder 8. bepaalde voortvloeit. Met name 
is De Looper NDO niet gehouden tot vergoeding van directe, indirecte of materiele schade 
die door de ondeugdelijkheid van door haar geleverde goederen, door fouten of verzuim 
van wie ook bij de uitvoering van de Overeenkomst gemaakt, door verwerking van 
ondeugdelijk materiaal of door niet nakoming van haar verplichtingen wordt veroorzaakt. 
Evenmin is De Looper NDO aansprakelijk jegens de Afnemer of derden voor schade 
veroorzaakt door opzet, grove schuld, schuld of nalatigheid van degenen van wie De 
Looper NDO zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient, in wiens dienst zij ook 
staan. Evenmin is De Looper NDO aansprakelijk jegens de Afnemer of derden voor schade 
veroorzaakt door de door haar gebruikte hulp- en vervoermiddelen.  

b. De Looper NDO is jegens de Afnemer en/of derden niet aansprakelijk voor enige schade 
ten gevolge van geleverde goederen die valt of behoorde te vallen onder de dekking van 
de verzekering van de Afnemer indien de Afnemer de daartoe vereiste verzekering zou 
hebben gesloten. In dit opzicht vrijwaart de Afnemer De Looper NDO voor al dat soort 
vorderingen van derden en daarmee gemoeide kosten. 

c. De Afnemer vrijwaart De Looper NDO voor alle schaden, kosten en renten welke voor De 
Looper NDO mochten ontstaan als gevolg van vorderingen van derden die verband houden 
met de door De Looper NDO geleverde goederen. 

10. INBREUK OP RECHTEN VAN DERDEN 

a. Indien De Looper NDO voor de Afnemer goederen vervaardigt overeenkomstig haar door 
de Afnemer ter beschikking gestelde vormen, leesten, stempels, tekeningen, modellen, 
monsters of andere aanwijzingen, zulks in de ruimste betekenis des woords, en/of met 
behulp van door de Afnemer ter beschikking gestelde of overeenkomstig zijn aanwijzingen 
vervaardigde gereedschappen, garandeert de Afnemer De Looper NDO dat door die 
vervaardiging en/of daarop volgende levering van de dienovereenkomstige vervaardigde 
goederen geen merk, octrooi of enig ander recht van derden wordt geschonden.  

b. Indien een derde De Looper NDO benadert met de mededeling dat door die fabricage en/of 
levering enig recht van enige derde wordt geschonden, is De Looper NDO gerechtigd 
zonder nadere aankondiging de fabricage en/of levering van die goederen te staken, en de 
Overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij jegens de Afnemer tot enige schadevergoeding 
is gehouden. De Afnemer is verplicht tot volledige vergoeding van de hiermee voor De 
Looper NDO gepaarde gaande kosten en schaden  

c. De Afnemer vrijwaart De Looper NDO tegen aanspraken die derden wegens inbreuk op 
hun rechten als hiervoor onder 10a. en 10b. bedoeld jegens De Looper NDO doen gelden.  

11. BIJZONDERE GOEDEREN 

a. Indien De Looper NDO op verzoek van de Afnemer goederen vervaardigt die De Looper 
NDO tot dan toe niet of niet in die uitvoering maakte, is zij gerechtigd deze artikelen ook 
voor derden te vervaardigen. Indien van de voorafgaande volzin wordt afgeweken bij 
bijzondere overeenkomst, wordt De Looper NDO alsnog tot zodanige vervaardiging voor 
derden bevoegd indien de Afnemer het betreffende goed ook bij een of meer andere 
fabrikanten laat vervaardigen of’ indien een of meer andere fabrikanten een soortelijk goed 
voor (een) derde(n) vervaardigt respectievelijk vervaardigen. 

b. Vormen, leesten, stempels, gereedschappen, tekeningen, modellen en in het algemeen 
aanwijzingen voor het vervaardigen van bepaalde goederen die door De Looper NDO of in 
haar opdracht voor de vervaardiging van het normale productieprogramma afwijkende 
goederen zijn gemaakt, zijn en blijven eigendom van De Looper NDO.  

c. Deze vormen, leesten, stempels, gereedschappen, tekeningen, modellen e.d. zullen door 
De Looper NDO niet worden gebruikt voor het uitvoeren van opdrachten van derden 
behalve indien de Afnemer het betrekkelijke goed ook door een of meer andere fabrikanten 
doet vervaardigen.  

d. Indien deze vormen, leesten, stempels of gereedschappen ten behoeve van de Afnemer 
vervangen moeten worden, komen de daaraan verbonden kosten voor rekening van de 
Afnemer.  

e. De door De Looper NDO aan de Afnemer ter beschikking gestelde tekeningen en 
ontwerpen mogen zonder haar toestemming niet gekopieerd worden of aan derden ter 
inzage worden gegeven. Deze tekeningen en ontwerpen moeten onmiddellijk na gebruik 
aan De Looper NDO worden geretourneerd. Door de enkele overtreding van deze bepaling 
verbeurt de Afnemer ten behoeve van De Looper NDO een onmiddellijke opeisbare boete 
van € 10.000,- per keer en van € 2.500,- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt.  

f. Behoudens indien De Looper NDO het recht heeft om vormen, leesten, stempels, 
gereedschappen, tekeningen en modellen e.d. ook voor derde-afnemers te gebruiken, 
worden die vernietigd zodra de Afnemer aan De Looper NDO te kennen geeft dat hij op 
verdere bewaring daarvan geen prijs stelt.  

12. TOEPASSELIJK RECHT 

a. Op alle onder deze algemene voorwaarden gesloten overeenkomsten en op alle daaruit 
voortvloeiende overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.  

b. De toepasselijkheid van de bepalingen uit het Verdrag der Verenigde Naties inzake 
internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (het 
“Weens Koopverdrag”) op de rechtsverhouding tussen De Looper NDO en de Afnemer is 
uitdrukkelijk uitgesloten. 

13. BEVOEGDE RECHTER 

Alle geschillen tussen partijen zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de 
daartoe bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda. 

14. WIJZIGINGEN 

De Looper NDO heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. In geval 
van wijzigingen zal de Afnemer hiervan schriftelijk op de hoogte worden gesteld.  


