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1. Applicability: 

1.1 These terms shall apply to any and all Honicel’s offers and sales agreements 

and to all agreements that may be consequent upon them. 
1.2 The client’s general terms shall not apply and are explicitly rejected. 

 

2. Offers: 
2.1 Any and all oral and written offers shall be without engagement. 

2.2 Should the client supply to Honicel any data, drawings etc., Honicel may 
assume that they are correct and Honicel shall base its offer or quotation on 
such data, drawings etc. 

2.3 Pictures, drawings, measurements, statement of weights and other data 
provided by Honicel in offers, quotations, catalogues, price lists, plans, 
calculations or otherwise shall not be binding on Honicel. 

2.4 Even if they have been accepted by trade agents, commercial travellers and 
other intermediaries and/or resellers, Honicel shall be bound to orders only 
after having accepted and confirmed them in writing. In the event of a 

difference between Honicel’s confirmation and the client’s order, the text of 
Honicel’s confirmation shall be applicable. 

 

3. Intellectual property rights: 
3.1 Unless agreed otherwise, Honicel shall retain the copyrights and all other 

industrial property rights in the offers made and the designs, pictures, drawings, 

(pilot) models, programs etc. provided by Honicel. 
3.2 The rights to the data referred to in sub-clause 1 shall remain Honicel’s property 

irrespective of whether costs have been charged to the client in respect hereof. 

Without the explicit permission of Honicel, these data may not be copied, used 
or disclosed to third parties. Should this provision be violated, the client shall 

owe Honicel a penalty of EUR 30,000.--. In addition to this penalty damages 
may be claimed by operation of the law. 

3.3 The client must return the data provided to him as referred to in sub-clause 1 to 

Honicel at the latter’s first request within the period of time stated by Honicel. 
Should this provision be violated, the client shall owe Honicel a penalty of EUR 
1,000.-- per day. In addition to this penalty damages may be claimed based on 

the law. 
 

4. Advice, designs and materials: 

4.1 The client may not derive any rights to information and advice provided by 
Honicel if such information and advice does not directly relate to the order. 

4.2 The client indemnifies Honicel for any and all claims by third parties in relation 

to the use of drawings, calculations, samples, models and the like provided by 
or on behalf of the client. 

 

5. Prices: 
5.1 Should any increase or surcharge take effect in the period of time between the 

date of an offer and/or delivery on the freight and/or customs rates of goods or 
raw materials, or if the latter are obliged to charge Honicel higher prices, as 
also if government measures should be announced, which might have 

consequences for Honicel that may not be considered as normal trading risks, 
Honicel shall be entitled to charge to the client corresponding surcharges on 
the prices of current orders. 

 
6. Delivery, time of delivery: 

6.1 Goods shall be delivered by Honicel free client’s destination, unloaded and they 

shall be forwarded by the cheapest manner of transport as far as Honicel is 
concerned, unless agreed otherwise in writing. Should the client require 
another manner of transport, the relevant costs will be charged separately. 

During transport the goods shall be insured for Honicel’s account, to the extent 
that they are delivered carriage paid. 

6.2 The time of delivery shall commence when agreement has been reached on all 

technical details, all required data, definitive drawings etc., are in Honicel’s 
possession, the agreed (instalment) payment has been received and the 

necessary conditions for carrying out the order have been fulfilled. 
6.3 Honicel shall establish the time of delivery by approximation. 
6.4 When establishing the time of delivery, Honicel assumes that Honicel will be 

able to carry out the order under the circumstances that are known to Honicel 
at such time. 

6.5  

6.5.1 Should different circumstances occur than the ones Honicel was 
cognizant of when establishing the time of delivery, Honicel may 
extend the time of delivery with the period of time required for 

carrying out the order under these different circumstances. If 
Honicel should be unable to fit the work into Honicel’s planning, they 
will be completed as soon as Honicel’s planning allows thereof. 

6.5.2 If it is a matter of weather in which no work can be done, the time of 
delivery will be extended with the time of interruption occurring as a 
consequence of such weather. 

6.6  Late delivery for whatever reason shall never entitle the client to damages, 
cancellation of the agreement or failure to perform any obligation that would arise 
for the client under the agreement. 

 
7. Transfer of risk: 

7.1 Irrespective of the provisions set out in clause 6.1 Honicel may also, in 
consultations with the client, agree that the client will take care of the transport. 
In such instance, the risk of loading, transport and unloading shall vest in the 

client. He is presumed to take out insurance to cover these risks 
 
8. Payment: 

8.1 Payment must be effected by remittance to or payment into Honicel’s postbank 
or bank account within the period of time indicated on its confirmation of order, 
without any deduction, discount, compensation or set off. 

8.2 Unless agreed otherwise, payment shall be effected as follows: 
8.2.1 cash in case of sales at the counter; 
8.2.2 when payment in instalments has been agreed: 

• 40% of the total price upon placing the order, 

• 50% of the total price upon taking delivery or ready to 
be forwarded; 

• 10% of the total price upon delivery. 
8.2.3 In all other cases within 30 days after the date of the invoice. 

8.3 In the event of partial delivery, Honicel shall be entitled to charge the client 

separately for each partial delivery and to require payment for such delivery. 
8.4 Reservation is made for C.O.D-delivery. 
8.5 Whenever payment has not been effected within the period agreed therefore, 

the client shall forthwith owe interest to Honicel. Such interest shall amount to 
2% per month, but it shall be equal to the statutory interest when the latter is 
higher. When charging interest, part of a month shall be considered to be a full 

month. Interest shall be charged on a monthly basis. 
8.6 The client shall pay all costs with respect to collecting costs both at law and 

otherwise including those of Honicel’s lawyer and procurator litis. The out-of-

court collecting costs shall amount – excluding any bill and protest charges – to 
at least 15% of the amount to be collected with a minimum of EUR 250.--. 

8.7 Both during and after the coming into being of the agreement Honicel reserves 

the right to require immediate payment or security for the payment of the 
purchase price, the costs hereof shall be borne by the client. 

8.8 When he has not lodged a written protest within 14 days, the client shall be 

considered to have acknowledged the invoice received as correct and payable. 
 

9. Liability: 
9.1 Honicel shall only be liable under the following conditions: 

9.1.1 For damage sustained by the client and/or third parties that is the 
direct consequence of a failure by Honicel, and that is attributable 
to intent or gross negligence from Honicel or any of its employees; 

9.1.2 Such liability shall only relate to direct damage and consequently 
not to indirect damage such as consequential loss and operational 

loss; 
9.1.3 To the extent that Honicel would be liable for damage under this 

provision or on any other ground, Honicel shall never be bound to 

pay any more damages than the actual amount paid to it in the 
relevant case by its insurer on the basis of its third-party liability 
insurance. 

 
10. Complaints: 

10.1 On pain of being forfeited, complaints shall have been lodged in writing with 

Honicel as soon as possible but by no later then within 8 days after delivery of 
the goods. Complaints that have reached Honicel at a later time or in another 
manner or that have been lodged with intermediaries shall be void and do not 

have any legal consequence as regards Honicel. 
10.2 Should a complaint be justified, Honicel shall, at its option, either replace the 

goods to which the complaint related by similar goods at no costs, or parts of 

these goods, or discharge the client in full or in part of his obligation to pay the 
invoice relating to such goods. 

10.3 No complaints shall be accepted in relation to goods that have been used, 

processed or cut up in whole or in part. 
10.4 Returning of goods may only be effected after having obtained Honicel’s written 

approval and its shall be effected at the client’s expense and risk. 
10.5  Fulfilment of Honicel’s guarantee as set out in clause 10.2 shall be the sole and 

complete compensation of damage. Any other claim for damages shall be 

excluded. 
 
 

11. Guarantee: 
11.1 To the extent that a guarantee has been agreed between Honicel and the client, 

the following shall be applicable. Honicel’s obligation during the guarantee 

period shall be limited to the replacement or repair of the product or part thereof 
delivered by Honicel to the client, which should show a defect during the 
guarantee period, unless such defect should be attributable to the client’s intent 

or gross negligence such as the non-compliance with the product’s instructions 
for use, provided by Honicel. To the extent that the client should suffer damage 
in addition to the defect to the product, clause 9 shall be applicable to such 

damage. 
 

12. Tolerances: 
12.1 With respect to the weight of the goods ordered a tolerance of 10% over and 

under the agreed gram weight per m² shall be admissible. In the product 

heights between 4 –100 mm Honicel reserves a tolerance of at most 2% of the 
product height, with a minimum of 0.5 mm. Furthermore, Honicel reserves the 
right to deliver 5% more or less than the quantity ordered. 

 
13. Orders on call: 

13.1 Delivery must be taken of orders on call within the period of time agreed upon 

the purchase. In default thereof, Honicel shall be entitled to demand payment of 
the full remainder of the purchase price before making further deliveries. 

 

14. Reservation of title and right of pledge 
14.1 After delivery Honicel shall remain the full owner of the goods delivered for as 

long as the client: 

14.1.1 fails or will fail in the performance of his obligations under this 
agreement or other similar agreements: 

14.1.2 did not pay or will not pay in full for the work performed or to be 
performed under such agreements; 

14.1.3 has failed to pay any claims resulting from the non-performance of 

the said agreements, such as damages, penalty, interest and costs. 
14.2 For as long as title in the goods delivered has been reserved, the client may not 

encumber the same beyond the normal conduct of his business. 

14.3 After Honicel invoked its reservation of title, Honicel may take back the goods 
delivered. The client shall allow Honicel access to the spot where the goods are 
situated. 

14.4 Where Honicel is unable to invoke its reservation of title because the goods 
have been confused, deformed or acceded, the client shall be obliged to pledge 
the newly formed goods to Honicel. 

14.5 The client shall be obliged to take out proper insurance against damage and 
theft in relation to the goods that are subject to Honicel’s reservation of title. 

 

15. Cancellation 
15.1 Without prejudicing any other right Honicel may have, Honicel has the right, 

should Honicel be prevented by circumstances beyond its control to perform 

the agreement, to suspend delivery until the said circumstances have 
discontinued or a period of 2 months has passed, or, at its option, to cancel the 

agreement or the non-performed part thereof in its entirety or in part without the 
intervention of the court, without Honicel being bound to pay any damages or 
provide any guarantee. 

15.2 Circumstances beyond Honicel’s control shall be understood to mean any 
unforeseen circumstance as a result whereof fulfilment of the agreement 
cannot reasonably be expected by the client. 

15.3 Should the client fail to fulfil, or to fulfil properly or in good time any obligation 
arising under the agreement, as also in the event of his bankruptcy, suspension 
of payments or winding-up of his business, he shall be deemed to be in default 

by operation of law and Honicel shall have the right, without any notice of 
default or intervention of the court being required, to suspend the performance 
of all agreements concluded with the client or to cancel them in their entirety or 

in part, at Honicel’s option, without the latter being obliged to pay any 
compensation. Should Honicel cancel the agreement(s), Honicel shall have the 
right to take back as its property the goods delivered that have been left unpaid, 

without prejudice to its right to damages. 
 

16. Applicable law and jurisdiction: 
16.1 Any and all agreements and obligations arising under such agreements 

between Honicel and the client shall exclusively be governed by the law of the 

Netherlands. 
16.2 The Vienna Convention on the International Sale of Goods (C.I.S.G.) shall not 

be applicable, neither shall any other international agreement, exclusion 

whereof is permissible. 
16.3 The Court in the district of Zutphen, having jurisdiction under the law of the 

Netherlands, shall be the court having exclusive jurisdiction to take cognizance 

of disputes between Honicel and the client. 
 
17. Final provisions: 

17.1 The Dutch text of Honicel’s general terms of sale and delivery shall prevail over 
any translation thereof. 

17.2 These terms shall supersede all previous ones. 

17.3 Honicel shall have authority to alter the present terms, after which the altered 
terms shall be applicable between the parties as of the date they were sent to 

the client. 
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1. Toepasselijkheid: 
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, 

verkoopovereenkomsten van Honicel en op alle overeenkomsten die hiervan het 
gevolg kunnen zijn. 

1.2 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever gelden niet en worden 

uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 
2. Aanbiedingen: 

2.1 Alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen zijn vrijblijvend. 
2.2 Als opdrachtgever aan Honicel gegevens, tekeningen enz. verstrekt mag Honicel 

uitgaan van de juistheid hiervan en zal Honicel haar aanbieding hierop baseren. 

2.3 Afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichtsopgaven en andere door Honicel 
verstrekte gegevens in aanbiedingen, catalogi, prijscouranten, tekeningen, 
berekeningen of anderszins zijn voor Honicel niet bindend. 

2.4 Honicel is eerst gebonden aan orders - ook indien aangenomen door 
handelsagenten, handelsreizigers en andere tussenpersonen en/of 
wederverkopers -, nadat Honicel deze schriftelijk heeft aanvaard en bevestigd. 

Bij verschil tussen de bevestiging van Honicel en de opdracht van de 
opdrachtgever geldt de tekst van de bevestiging van Honicel. 

 
3. Rechten van intellectuele eigendom: 

3.1 Tenzij anders is overeengekomen, behoudt Honicel de auteursrechten en alle 

rechten van industriële eigendom op de door haar gedane aanbiedingen, 
verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, (proef)modellen, 
programmatuur enz.. 

3.2 De rechten op de in lid 1 genoemde gegevens blijven eigendom van Honicel 
ongeacht of aan opdrachtgever voor de vervaardiging ervan kosten in rekening 
zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van 

Honicel niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden. Bij overtreding 
van deze bepaling is opdrachtgever aan Honicel een boete verschuldigd van 
EUR 30.000,--. De boete kan naast schadevergoeding op grond van de wet 

worden gevorderd. 
3.3 Opdrachtgever moet de aan hem verstrekte gegevens als bedoeld in lid 1 op 

eerste verzoek binnen de door Honicel gestelde termijn retourneren. Bij 

overtreding van de bepaling is opdrachtgever aan Honicel een boete 
verschuldigd van EUR 1.000,-- per dag. Deze boete kan naast 

schadevergoeding op grond van de wet worden gevorderd. 
 
4. Adviezen, ontwerpen en materialen: 

4.1 Opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van 
Honicel krijgt als deze geen directe betrekking hebben op de opdracht. 

4.2 Opdrachtgever vrijwaart Honicel voor elke aanspraak van derden met betrekking 

tot het gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte tekeningen, 
berekeningen, monsters, modellen en dergelijke. 

 

5. Prijzen: 
5.1 Indien gedurende de tijd liggende tussen de datum van een offerte en/of 

levering, verhogingen of toeslagen van kracht worden op de vracht en/of 

douanetarieven der goederen of grondstoffen, of indien laatstgenoemden zich 
genoodzaakt zien Honicel hogere prijzen te berekenen alsmede  indien 
overheidsmaatregelen worden afgekondigd, die gevolgen voor Honicel 

teweegbrengen, welke niet als normale handelsrisico's zijn aan te merken, is 
Honicel gerechtigd de opdrachtgever dienovereenkomstige toeslagen op de 

prijzen der lopende bestellingen te berekenen. 
 

6. Levering, leveringstijd: 

6.1 Goederen worden door Honicel franco-voor-de-deur-opdrachtgever, niet 
afgeladen, geleverd en worden verzonden op de voor Honicel goedkoopste wijze 
van vervoer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wenst de 

opdrachtgever een andere wijze van vervoer dan worden de kosten daarvan 
afzonderlijk in rekening gebracht. Gedurende het vervoer zijn de goederen voor 
rekening van Honicel verzekerd, voor zover zij franco geleverd worden. 

6.2 De levertijd gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is 
bereikt, alle noodzakelijk gegevens, definitieve tekeningen enz. in bezit van 
Honicel zijn, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de 

noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan. 
6.3 De levertijd wordt door Honicel bij benadering vastgesteld. 
6.4 Bij de vaststelling van de levertijd gaat Honicel er van uit dat Honicel de opdracht 

kan uitvoeren onder de omstandigheden die Honicel op dat moment bekend zijn. 
6.5  

6.5.1 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Honicel 

bekend waren toen Honicel de levertijd vaststelde, kan Honicel de 
levertijd verlengen met de tijd die nodig is op de opdracht onder deze 

omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de 
planning van Honicel kunnen worden ingepast, zullen deze worden 
afgerond zodra de planning van Honicel dit toelaat. 

6.5.2 Als er sprake is van onwerkbaar weer wordt de levertijd verlengd met de 
daardoor ontstane stagnatietijd. 

6.6 Overschrijding van de leveringstijd, door welke oorzaak dan ook, zal de 

opdrachtgever nimmer recht geven op schadevergoeding, ontbinding der 
overeenkomst of niet-nakoming van enige verplichting welke voor hem uit de 
overeenkomst voortvloeien. 

 
7. Risico-overgang: 

7.1 Ongeacht het bepaalde in art. 6.1 kan het ook voorkomen dat Honicel in 

samenspraak met de opdrachtgever overeenkomt dat de opdrachtgever voor het 
transport zorgt. Het risico van laden, transport en lossen rust in dat geval op de 
opdrachtgever. Hij wordt geacht zich tegen deze risico's te verzekeren. 

 
8. Betaling: 

8.1 Betaling dient te geschieden door overschrijving of storting op de 
postbankrekening of bankrekening van Honicel binnen de termijn zoals op haar 
orderbevestiging is vermeld, zonder enige inhouding, korting, compensatie of 

verrekening. 
8.2 Tenzij  anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 

8.2.1 bij balieverkoop contant; 

8.2.2 als termijnbetaling is overeengekomen: 
▪ 40% van de totale prijs bij opdracht. 
▪ 50% van de totale prijs na afname of verzendgereed; 

▪ 10% van de totale prijs bij oplevering. 
8.2.3 In alle overige gevallen binnen 30 dagen na factuurdatum. 

8.3 In geval van levering in gedeelten is Honicel gerechtigd elke deellevering 

afzonderlijk aan de opdrachtgever te factureren en daarvoor betaling te 
verlangen. 

8.4 Levering onder rembours wordt voorbehouden. 

8.5 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen 
betalingstermijn, is opdrachtgever direct rente aan Honicel verschuldigd. De 

rente bedraagt 2% per maand, maar is gelijk aan de wettelijke rente als deze 
hoger is. Bij de renteberekening wordt een gedeelte van de maand gezien als 
een volle maand. De rente zal maandelijks in rekening worden gebracht. 

8.6 Voor rekening van de opdrachtgever zijn alle op de invordering vallende kosten, 
zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten met inbegrip van 
die van de advocaat van Honicel en de procureur. Voormelde buitengerechtelijke 

incassokosten bedragen – buiten de eventuele wissel- en protestkosten – 
tenminste 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van EUR 250,--. 

8.7 Honicel behoudt zich het recht voor om zowel tijdens als na de totstandkoming 

der overeenkomst onmiddellijke betaling of zekerheid tot betaling der koopsom te 
verlangen, waarvoor de kosten ten laste van de opdrachtgever komen. 

8.8 De opdrachtgever wordt geacht de facturen als juist en verschuldigd te hebben 

erkend, indien hij daartegen niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft geprotesteerd. 

 
9. Aansprakelijkheid: 

9.1 Honicel is slechts aansprakelijk onder de navolgende voorwaarden: 
9.1.1 Voor schade, door de opdrachtgever en/of derden geleden, die het 

gevolg is van een tekortkoming door Honicel en die is te wijten aan 

opzet of grove schuld door Honicel of een werknemer van Honicel; 
9.1.2 Enkel voor directe schade, aldus niet voor indirecte schade zoals 

gevolgschade en bedrijfsschade; 

9.1.3 Voor zover Honicel aansprakelijk is voor schade op grond van deze 
bepaling dan wel op een andere grond, zal Honicel nimmer gehouden 
zijn meer schade te vergoeden dan aan haar, door haar WA 

verzekeraar in het specifieke geval, aan schadevergoeding 
daardwerkelijk is uitbetaald. 

 

10. Reclames: 
10.1 Reclames dienen op straffe van verval zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 

8 dagen na levering der goederen schriftelijk bij Honicel te zijn ingediend. 

Reclames op andere wijze of later tot Honicel gekomen of aan tussenpersonen 
gedaan zijn van geen waarde en brengen voor Honicel geen rechtsgevolg 

teweeg. 
10.2 Indien een reclame gegrond is, zal Honicel zulks te harer keuze, de 

gereclameerde goederen gratis door soortgelijke goederen vervangen, althans 

onderdelen van deze goederen, dan wel de opdrachtgever, geheel of gedeeltelijk 
ontslaan van de verplichting de factuurwaarde van deze goederen te betalen. 

10.3 Geen reclames worden geaccepteerd ten aanzien van goederen die geheel of 

gedeeltelijk gebruikt, verwerkt of versneden zijn. 
10.4 Retourzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Honicel 

en is voor rekening en risico van de opdrachtgever. 

10.5 De voldoening van in artikel 10.2 genoemde garantie van Honicel geldt als enige 
en algehele schadevergoeding. Elke andere vordering tot schadevergoeding is 
uitgesloten. 

 
11. Garantie: 

11.1 Voor zover tussen Honicel en de opdrachtgever een garantie is 

overeengekomen geldt het navolgende. De verplichting van Honicel beperkt zich 
tot het, gedurende de overeengekomen garantietermijn, vervangen of repareren 

van het door Honicel aan opdrachtgever geleverde product, of onderdeel 
daarvan, dat gedurende de garantieperiode defect raakt, tenzij het defect is te 
wijten aan opzet of grove schuld van de opdrachtgever zoals het niet naleven 

van, door Honicel gegeven, gebruiksinstructies voor het product. Voor zover de 
opdrachtgever naast het defect aan het product schade lijdt is art. 9 van deze 
voorwaarden op die schade van toepassing. 

 
12. Toleranties: 

12.1 Met betrekking tot het gewicht van het bestelde is een speling van 10% boven en 

onder het overeengekomen gramgewicht per m2 toelaatbaar. In de 
producthoogtes tussen  4-100 mm behoudt Honicel zich een afwijking tot 
maximaal 2% van de producthoogte voor, met een minimum van 0,5 mm. Voorts 

behoudt Honicel zich het recht voor 5% meer of minder te leveren dan de 
bestelde hoeveelheid. 

 

13. Afroeporders: 
13.1 Afroeporders moeten worden afgenomen binnen de bij de koop daarvoor 

overeengekomen termijnen. Indien dit niet geschiedt, heeft Honicel het recht de 
gehele restant-koopsom te vorderen alvorens tot verdere levering over te gaan. 

 

14. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht: 
14.1 Na levering blijft Honicel volledig eigenaar van geleverde zaken zolang 

opdrachtgever: 

14.1.1 tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen 
uit deze overeenkomst of andere gelijksoortige overeenkomsten: 

14.1.2 voor verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit zodanige 

overeenkomsten niet volledig betaalt of zal betalen; 
14.1.3 vorderingen die voortvloeien uit het niet nakomen van bovengenoemde 

overeenkomsten, zoals schade, boete, rente en kosten, niet heeft 

voldaan. 
14.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag 

opdrachtgever deze buiten zijn normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren 

14.3 Nadat Honicel haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag Honicel de 
geleverde zaken terughalen. Opdrachtgever staat Honicel toe de plaats te 
betreden waar deze zaken zich bevinden. 

14.4 Als Honicel geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de 
geleverde zaken zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is opdrachtgever 

verplicht de nieuw gevormde zaken aan Honicel te verpanden. 
14.5 Opdrachtgever is verplicht de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust 

t.b.v. Honicel deugdelijk te verzekeren tegen schade en diefstal. 

 
15. Ontbinding: 

15.1 Onverminderd de Honicel verder toekomende rechten heeft Honicel het recht, 

indien Honicel door overmacht worden verhinderd de overeenkomst uit te 
voeren, de levering op te schorten totdat de betreffende overmacht heeft 
opgehouden te bestaan, of een periode van 2 maanden is verstreken, dan wel te 

harer keuze de overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder 
enige rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat 
Honicel tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is. 

15.2 Onder overmacht wordt verstaan elke onvoorziene omstandigheid tengevolge 
waarvan de naleving der overeenkomst redelijkerwijs door de opdrachtgever niet 
meer kan worden verlangd.  

15.3 Indien de opdrachtgever niet , niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige 
verplichting uit de overeenkomst voortvloeiende, alsmede in geval van 

faillissement, surseance van betaling of liquidatie van het bedrijf, wordt hij geacht 
van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Honicel het recht zonder enige 
ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van alle met 

de opdrachtgever aangegane overeenkomsten op te schorten of deze geheel of 
ten dele te ontbinden, te harer keuze, zonder dat Honicel tot enige 
schadevergoeding gehouden is. Indien Honicel de overeenkomst(en) ontbindt, 

zal Honicel gerechtigd zijn geleverde en niet betaalde goederen als haar 
eigendom terug te nemen, onverminderd haar recht op schadevergoeding. 

 

16. Toepasselijk recht en forumkeuze: 
16.1 Op alle overeenkomsten en daaruit volgende verplichtingen tussen Honicel en 

opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 

16.2 Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige 
andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan. 

16.3 De krachtens de Nederlandse wet bevoegde rechter in het arrondissement 

Zutphen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Honicel 
en opdrachtgever. 

 
17. Slotbepalingen: 

17.1 De Nederlandse tekst van de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 

Honicel prevaleren boven vertalingen daarvan. 
17.2 Deze voorwaarden vervangen alle voorgaande. 
17.3 Honicel is bevoegd de onderhavige voorwaarden te wijzigen, waarna de 

gewijzigde voorwaarden met ingang van het moment waarop die aan de 
opdrachtgever zijn toegezonden, tussen partijen zullen gelden. 

 

 


