Algemene Inkoopvoorwaarden Ausnutria
(Non-Product Related Goods and Services)
1.

Begrippen
De begrippen die in dit artikel met een hoofdletter worden
aangeduid hebben in deze Voorwaarden de volgende betekenis:
Ausnutria: Ausnutria B.V., statutair gevestigd te Zwolle en
ingeschreven in het handelsregister onder nummer 67043305, en/of
(een van) haar groepsvennootschappen in de zin van artikel 2:24b
BW waaronder in ieder geval Ausnutria Operations B.V. (KvK-nr.:
16071398), Ausnutria Shared Services B.V. (KvK-nr.: 67605419),
Ausnutria Heerenveen Hector B.V. (KvK-nr.: 67642225), Ausnutria
Heerenveen Pluto B.V. (KvK-nr.: 67642276), Ausnutria Kampen
B.V. (KvK-nr.: 52388131), Lypack Leeuwarden B.V. (KvK-nr.:
01078202), Ausnutria Ommen B.V. (KvK-nr.: 05058550), Ausnutria
Dairy Ingredients B.V. (KvK-nr.: 06087469).
Diensten: de door Leverancier op basis van de Overeenkomst ten
behoeve van Ausnutria te verrichten werkzaamheden;
Gebrek: iedere afwijking van de Producten, Programmatuur of
(resultaten van) Diensten ten opzichte van de Specificaties en
iedere niet naar behoren functioneren daarvan of niet correct
uitgevoerde Dienst;
Intellectuele Eigendom: octrooi-. auteurs-, merk-, - en
modellenrechten en of andere (intellectuele eigendoms-)rechten,
waaronder tevens begrepen rechten op databanken en
topografieën van halfgeleiderproducten of andere voortbrengselen
alsmede –al dan niet octrooieerbare- technische en/of commerciële
knowhow, methoden en concepten;
Leverancier: iedere natuurlijke of rechtspersoon bij wie Ausnutria
overweegt Producten, Programmatuur en/of Diensten af te nemen
en/of een Overeenkomst heeft gesloten;
Levering: de levering door Leverancier aan Ausnutria van de
verkochte Producten, Programmatuur en/of Diensten conform de
bepalingen van deze Voorwaarden en de Overeenkomst, in het
bijzonder conform de Specificaties;
Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten overeenkomst, inclusief
alle bijlagen, ter zake van verkoop en Levering van Producten,
Programmatuur en/of het verrichten van Diensten;
Partijen: Leverancier en Ausnutria tezamen, elk afzonderlijk aan te
duiden als Partij;
Prijs: de prijs voor de Levering van Producten, Programmatuur
en/of het verrichten van Diensten;
Producten: alle ter uitvoering van een Overeenkomst aan Ausnutria
geleverde of te leveren zaken, ongeacht of de Overeenkomst
uitsluitend de levering van die zaken, dan wel (mede) verrichten van
Diensten betreft;
Programmatuur: computerprogrammatuur waaronder mede
begrepen systeemprogrammatuur, applicatiesoftware en user
interfaces met bijbehorende documentatie en materialen;
Specificaties: de overeengekomen specificaties waaraan een de
Producten, Programmatuur en/of (resultaten van) Dienst(en) moeten
voldoen, inclusief de specificaties van de omgeving waarin de
Producten, Programmatuur en/of de (resultaten van de) Dienst moet
functioneren, alsmede de specificaties die Ausnutria mag
verwachten. Bij gebreke van specificaties gelden als specificaties
hetgeen in de branche algemeen gebruikelijk is of was ten tijde van
de Levering;
Voorwaarden: deze inkoopvoorwaarden van Ausnutria.

2. Toepasselijkheid Voorwaarden
2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanvragen,
aanbiedingen en Overeenkomsten tot de verkoop en Levering van
Producten, Programmatuur en/of Diensten door Leverancier aan
Ausnutria, voor zover schriftelijk niet uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2.2 Toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van
Leverancier wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Leverancier
wordt geacht de toepasselijkheid van deze Voorwaarden mede te
aanvaarden met betrekking tot eventuele latere inkooporders en
overeenkomsten met Ausnutria.
2.3 Een afwijking van een bepaling van deze Voorwaarden en/of van
een bepaling van de Overeenkomst is alleen dan geldig, indien en
voor zover deze afwijking uitdrukkelijk en schriftelijk door Ausnutria
is aanvaard.
2.4 Bij strijdigheid tussen hetgeen afzonderlijk en schriftelijk tussen
Partijen is overeengekomen en deze Voorwaarden, prevaleert
hetgeen afzonderlijk en schriftelijk is overeengekomen.
3. Prijzen, Facturering en Betaling
3.1 De Prijs is opgenomen in de Overeenkomst. De Prijs is (i) in Euro’s;
(ii) exclusief BTW en (iii) gedurende de Overeenkomst vast. Bij de
Prijs zijn alle kosten en rechten inbegrepen.
3.2 In geval van meerwerk zal Ausnutria Leverancier uitnodigen een
offerte uit te brengen. Uitsluitend na acceptatie daarvan door
Ausnutria is facturatie van meerwerk mogelijk. In geval van
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minderwerk is Ausnutria gerechtigd om een evenredige
vermindering van de Prijs toe te passen. Tot meerwerk worden in
ieder geval niet gerekend additionele werkzaamheden die
Leverancier bij het sluiten van de Overeenkomst had kunnen of
moeten voorzien.
3.3 De factuur van Leverancier zal, naast de wettelijke
factuurvereisten, en voor zover relevant, de volgende informatie
vermelden:
i.
de naam, het adres en BTW-nummer van zowel
Leverancier als alsmede de referentie van de
Overeenkomst;
ii.
het opdrachtnummer van Ausnutria;
iii.
een beschrijving van de Levering;
iv.
artikel nummer van Ausnutria;
v.
aantal;
vi.
prijs per eenheid;
vii.
de Prijs;
viii.
betalingskorting;
ix.
het verzendadres;
x.
de locatie en datum van Levering; en
xi.
alle andere noodzakelijke informatie om een correcte
betaling te kunnen verrichten.
3.4 Betaling geschiedt nadat Leverancier desbetreffende factuur als
PDF file correct heeft verzonden per e-mail aan het door Ausnutria
opgegeven e-mailadres.
3.5 Door Ausnutria goedgekeurde facturen worden binnen 60 dagen na
ontvangst factuur en na Levering door Ausnutria betaald, tenzij
schriftelijk een afwijkende betalingstermijn wordt overeengekomen.
Indien Ausnutria in verzuim is met betrekking tot het tijdig voldoen
van de factuur, is Ausnutria als rente uitsluitend 3 maands Euribor
plus 1% verschuldigd over het openstaande bedrag vanaf de dag
dat de vordering reeds 30 dagen opeisbaar is geworden.
3.6 Betaling zal plaatsvinden onder voorbehoud van alle rechten van
Ausnutria en houdt geen acceptatie van de Producten,
Programmatuur en/of de Diensten in.
3.7 Ausnutria behoudt zich het recht voor, betalingen op te schorten
indien de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet correct is
uitgevoerd. Leverancier heeft niet het recht de Leveringen en
andere onderdelen van de Overeenkomst voor het niet-betwiste
deel van de Overeenkomst op te schorten.
3.8 Ausnutria is steeds bevoegd al hetgeen zij aan Leverancier
schuldig is of wordt te verrekenen met hetgeen Leverancier en/of
groepsmaatschappijen van Leverancier, al dan niet opeisbaar,
onder voorwaarden of tijdbepaling, aan enige tot de groep van
Ausnutria behorend rechtspersoon schuldig worden of zijn.
Leverancier is tot enige verrekening slechts bevoegd na
schriftelijke goedkeuring van Ausnutria.
4. Levering en Acceptatie
4.1 Leverancier dient de bij Overeenkomst gestelde termijnen na te
komen en de Producten, Programmatuur c.q. (de resultaten van)
de Diensten binnen de door Partijen overeengekomen specifieke
levertijden c.q. specifieke termijnen te leveren. De levertijden c.q.
specifieke termijnen gelden als stipt en fataal. In geval van
overschrijding van een levertijd c.q. specifieke termijn is
Leverancier direct in verzuim. Ausnutria is alsdan gerechtigd
zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst en
onverminderd de verdere rechten van Ausnutria de Overeenkomst
geheel of gedeeltelijk te annuleren, respectievelijk te ontbinden,
zonder dat Ausnutria tot enige schadevergoeding gehouden is.
Leverancier dient dreigende levertijdoverschrijdingen onverwijld
schriftelijk aan Ausnutria te melden.
4.2 Voor zover de Levering uit Producten bestaat, zullen deze door
Leverancier Delivered Duty Paid (franco) bezorgd worden op de
overeengekomen plaats en op de wijze als in de Overeenkomst
bepaald.
4.3 Ausnutria heeft het recht de Producten, Programmatuur en/of
(resultaten van) Diensten te inspecteren en te toetsen aan de
Specificaties en alle Producten, Programmatuur en/of (resultaten
van) Diensten die niet aan de Specificaties voldoen te weigeren. In
het geval van Programmatuur komen Partijen in de Overeenkomst
een
acceptatietestprocedure
overeen.
Indien
geen
acceptatietestprocedure wordt afgesproken of geen acceptatietest
wordt uitgevoerd, doet dit niet af aan de rechten van Ausnutria
krachtens deze Voorwaarden en Overeenkomst. Ausnutria mag
niet-conforme Producten, Programmatuur c.q. (resultaten van)
Diensten aan Leverancier terugsturen op risico en kosten van
Leverancier (daaronder begrepen doch niet beperkt tot transporten administratiekosten) en correcte nakoming eisen, onverminderd
de overige rechten van Ausnutria.
4.4 De eigendom en het risico van de Producten, Programmatuur c.q.
(resultaten van) Diensten gaan over op Ausnutria op moment van
Levering.
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5. Garanties
5.1 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen, garandeert
Leverancier:
i)
dat de Producten, Programmatuur c.q. (resultaten van)
Diensten (a) vrij is van enig beperkt recht, kwalitatief recht
of andere vorderingen van anderen, (b) beantwoorden aan
de Specificaties, (c) van goede kwaliteit zijn, (d) vrij zijn
van Gebreken, (e) geschikt zijn voor het doel waarvoor ze
zijn bestemd alsmede voor de doeleinden waarover
Ausnutria Leverancier in kennis heeft gesteld, (f)
geïnstalleerd zijn vrij van ontwerp- materiaal- en
productiefouten, Gebreken en dat de toegepaste
materialen
nieuw
en
ongebruikt
zijn,
(g)
in
overeenstemming zijn met alle toepasselijke wettelijke
voorschriften en andere relevante regelingen, (h) verpakt
zijn in overeenstemming met alle geldende nationale en
internationale wet- en regelgeving en de overige tussen
Partijen gemaakte afspraken en (i) voorzien zijn van een
duidelijke handleiding ten aanzien van eigenschappen en
gebruiksmogelijkheden;
ii)
in geval van Programmatuur, dat de Programmatuur (a)
geen virussen bevat op het moment van Levering; (b)
volledig en gebruiksklaar is;
iii)
in geval de Diensten bestaan uit advisering, de
juistheid en deugdelijkheid daarvan.
5.2 Als de Producten, en/of (resultaten van) de Diensten binnen een
periode van twee (2) jaar na Levering op enige wijze gebrekkig zijn
of niet in alle opzichten in overeenstemming zijn met de
bovenstaande garanties zal Leverancier op eigen kosten (inclusief
het transport van Ausnutria naar Leverancier) zorg dragen voor
onmiddellijke en volledige reparatie, herstel of vervanging, ter
keuze van Ausnutria en onverminderd enig recht dat Ausnutria
onder de Overeenkomst kan doen gelden. In spoedeisende
gevallen en daarnaast indien na overleg met Leverancier
redelijkerwijs moet worden aangenomen dat Leverancier niet, niet
tijdig of niet naar behoren voor reparatie of vervanging zal zorg
dragen alsmede indien Leverancier niet naar behoren voor
reparatie of vervanging heeft zorg gedragen, heeft Ausnutria het
recht het terzake nodige op kosten van Leverancier uit te (laten)
voeren.
5.3 In geval van Programmatuur zal Leverancier gedurende een
periode van twee (2) jaar na acceptatie van de Programmatuur
door Ausnutria eventuele Gebreken in de Programmatuur
kosteloos herstellen. Herstel of ongedaan making van een Gebrek
doet de in dit artikel genoemde garantieperiode opnieuw een
aanvang nemen.
6. Intellectueel Eigendom
6.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen en ongeacht of
Ausnutria daarvoor een vergoeding betaalt berusten alle
Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van Producten,
Programmatuur c.q. (resultaten van) Diensten die bedoeld of
onbedoeld zijn ontstaan in verband met de Overeenkomst bij
Ausnutria. Indien voor de vestiging en/of effectuering daarvan
enige nadere (rechts)handeling nodig mocht zijn, zoals
ondertekening van een akte van overdracht of Levering, zal
Leverancier Ausnutria daarvan op de hoogte stellen en aan
Ausnutria, voor Leveranciers rekening en risico, steeds alle
benodigde medewerking verlenen. Leverancier machtigt Ausnutria
tevens om de voornoemde Intellectuele Eigendomsrechten op
naam van Ausnutria te registreren.
6.2 Voor zover Partijen schriftelijk overeenkomen dat Leverancier de
Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Producten,
Programmatuur c.q. (resultaten van) Diensten niet aan Ausnutria
toekomt, verleent Leverancier hierbij aan Ausnutria een nietopzegbaar niet-exclusief gebruiksrecht op al haar eventuele
Intellectuele Eigendomsrechten op de Producten, Programmatuur
c.q. (resultaten van) Diensten. De vergoeding voor dit
gebruiksrecht is in de Prijs inbegrepen.
6.3 In het geval van Programmatuur is Ausnutria gerechtigd om deze
te gebruiken, met inbegrip van aanvullingen en nieuwe versies, die
direct na implementatie door Leverancier aan Ausnutria worden
verstrekt, in overeenstemming met de Overeenkomst.
6.4 Indien Ausnutria daarom verzoekt, deponeert Leverancier specifiek
ten behoeve van Ausnutria een exemplaar van de broncode van de
Programmatuur met documentatie en installatiebestanden in
escrow op kosten van Leverancier bij een door Partijen
overeengekomen professionele bewaarnemer. Op een door
Partijen overeen te komen moment, overhandigt Leverancier een
schriftelijke bevestiging van genoemde bewaarnemer aan
Ausnutria, waaruit blijkt dat de broncode van de Programmatuur bij
de bewaarnemer is gedeponeerd en dat daarbij een exemplaar van
de Overeenkomst is overhandigd. Leverancier verplicht zich, indien
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de broncode als bedoeld in dit lid op enig moment wordt gewijzigd
op dezelfde manier te handelen als bepaald in dit lid.
6.5 Leverancier zal bij zijn eventuele toeleverancier van de
Programmatuur bedingen dat, indien de Overeenkomst met
Leverancier als gevolg van toerekenbare of niet toerekenbare
tekortkoming van de Leverancier wordt ontbonden, de
toeleverancier de (onderhouds-)verplichtingen van de Leverancier
overneemt. Indien de toeleverancier dit nalaat, is Ausnutria
gerechtigd van de bewaarnemer afgifte van alle versies van de bij
bewaarnemer ten gunste van Ausnutria verblijvende broncode(s)
van de Programmatuur te verlangen.
6.6 Ausnutria kan van Leverancier verlangen dat hij een door de
bewaarnemer afgegeven verklaring overlegt dat de broncode en
documentatie juist en volledig bij hem is gedeponeerd en dat met
de broncode een machineversie kan worden gegenereerd. Indien
de bewaarnemer ten behoeve van deze verklaring een beroep
moet doen op een deskundige, zijn de aan het deskundigenadvies
verbonden kosten voor rekening van Leverancier, tenzij uit het
deskundigenadvies blijkt dat de juiste en volledige broncode werd
gedeponeerd, in welk geval de kosten voor rekening van Ausnutria
komen.
6.7 Leverancier garandeert dat de Producten, Programmatuur c.q.
(resultaten van) Diensten geen inbreuk maken op Intellectuele
Eigendomsrechten van derden. Leverancier zal Ausnutria vrijwaren
voor aanspraken van derden met betrekking tot Intellectuele
Eigendomsrechten, vergelijkbare aanspraken met betrekking tot
knowhow, ongeoorloofde mededinging e.d. daaronder begrepen.
In geval Leverancier c.q. Ausnutria terzake wordt aangesproken
zal deze de andere Partij zo spoedig mogelijk van de claim op de
hoogte stellen. Partijen spreken dan in onderling overleg af op
welke wijze de claim kan worden afgehandeld. De
verantwoordelijkheid voor het afhandelen van de claim rust bij
Leverancier. Leverancier zal de kosten voor het afhandelen van de
claim volledig dragen.
6.8 Indien
een
actie
wegens
inbreuk
op
Intellectuele
Eigendomsrechten c.q. de in het voorgaande lid bedoelde
aanverwante rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid
daartoe bestaat, zal Leverancier ter keuze van Ausnutria,
onverminderd de rechten van Ausnutria, waaronder haar recht op
ontbinding van de Overeenkomst, op zijn kosten en voor zijn
rekening en risico:
i.
alsnog het recht verwerven om het gebruik van (het
desbetreffende deel van) de Producten, Programmatuur
c.q. de resultaten van de Diensten door Ausnutria voort te
zetten;
ii.
of het (desbetreffende deel van het) de Producten,
Programmatuur c.q. de resultaten van de Diensten
vervangen en/of aanpassen;
iii.
of het (desbetreffende deel van het) de Producten,
Programmatuur c.q. de resultaten van de Diensten tegen
vergoeding van kosten, schaden en interest terug te
nemen;
iv.
wijziging en/of vervanging mag niet tot gevolg hebben dat
Ausnutria in de gebruiksmogelijkheden van de Producten,
Programmatuur c.q. de resultaten van de Diensten wordt
beperkt.
7. Vertrouwelijke informatie
7.1 Elke Partij is verplicht tot geheimhouding jegens derden van alle
van de andere Partij afkomstige informatie, inclusief al hetgeen de
betreffende Partij in het kader van de Overeenkomst omtrent de
andere Partij is bekend geworden (“Vertrouwelijke Informatie”).
Terstond na einde van de Overeenkomst zal Leverancier alle
Vertrouwelijke Informatie die Leverancier in bezit heeft, onder zich
heeft of anderszins beheert, vernietigen of op verzoek van
Ausnutria aan haar retourneren.
7.2 Geen van de Partijen zal de naam van de andere Partij gebruiken
in promotionele activiteiten of persberichten etc. zonder de
schriftelijke toestemming van de andere Partij.
8. Aansprakelijkheid, Vrijwaring en Verzekering
8.1 Leverancier is aansprakelijk voor Schade veroorzaakt als gevolg
van een aan haar toerekenbare tekortkoming in de nakoming van
haar verplichtingen voortvloeiende uit deze Voorwaarden, de
Overeenkomst of andere tussen Partijen gemaakte afspraken.
8.2 Partijen hebben zich op de gebruikelijke wijze en adequaat
verzekerd voor de dekking van hun wettelijke en contractuele
aansprakelijkheid, die bij of in verband met de uitvoering van de
Overeenkomst mocht ontstaan. De minimale dekking van zowel de
bedrijfs- als beroepsaansprakelijkheid zal van een toereikend en in
de branche gebruikelijk niveau zijn om een volledige
schadevergoeding per geval aan de andere Partij te kunnen
uitkeren. Op eerste verzoek zal Leverancier aan Ausnutria bewijs
overhandigen waaruit blijkt dat zodanige verzekering is afgesloten.
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9. Ketenaansprakelijkheid
9.1 Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst, gebruik
wil maken van de diensten van derden, zal hij daartoe
bevoegd zijn na schriftelijk verkregen toestemming van Ausnutria,
welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden
onthouden.
9.2 Leverancier is verantwoordelijk en staat jegens Ausnutria in voor het
strikt voldoen aan de verplichtingen welke voor Leverancier
voortvloeien uit de sociale verzekerings- en belastingwetgeving.
9.3 Leverancier zal Ausnutria op eerste verzoek vrijwaren en
schadeloos stellen voor alle Schade die Ausnutria mocht lijden als
gevolg van de vordering van de Belastingdienst terzake van de door
Leverancier ingezette derden.
10. Beëindiging
10.1 Tenzij de Overeenkomst eerder wordt ontbonden, eindigt de
Overeenkomst:
i.
wanneer
Partijen
alle
verplichtingen
onder
de
Overeenkomst zijn nagekomen;
ii.
in geval van duurovereenkomsten aangegaan voor
onbepaalde tijd – door opzegging met inachtneming van de
overeengekomen opzegtermijn. Indien geen opzegtermijn
is overeengekomen kan
desalniettemin elk der Partijen de Overeenkomst opzeggen
met inachtneming van een opzegtermijn van drie (3)
maanden.
10.2 Elk der Partijen heeft het recht om de Overeenkomst of een
gedeelte daarvan met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder
gerechtelijke tussenkomst indien de andere Partij na deugdelijk in
gebreke te zijn gesteld, niet dan wel niet tijdig voldoet aan haar
verplichtingen onder de Overeenkomst.
10.3 Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze
Voorwaarden, heeft Ausnutria het recht de uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten dan wel, naar haar keuze, de
Overeenkomst, zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke
tussenkomst is vereist (geheel of gedeeltelijk) met onmiddellijke
ingang te beëindigen in geval Leverancier:
i.
in staat van faillissement wordt verklaard, of aan haar
surseance van betaling wordt verleend, dan wel zij op een
andere wijze insolvabel blijkt;
ii.
haar ondernemingsactiviteiten geheel of gedeeltelijk staakt,
ingeval van overname of wijziging van zeggenschap of
overgaat tot liquidatie
van haar onderneming
Indien één der in dit artikel omschreven situaties zich voordoet dan
rust op Leverancier de verplichting de andere Partij daarvan
onverwijld in kennis te stellen.
10.4 In geval van faillissement of surseance van betaling van
Leverancier en tussen Partijen een garantietermijn is
overeengekomen, heeft Ausnutria recht op een bedrag van 10%
van het totaal gefactureerde bedrag over de voorafgaande 12
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kalendermaanden. Dit bedrag is ter compensatie van het niet
nakomen van de garantietermijn door Leverancier. Ausnutria is
gerechtigd dit bedrag te verrekenen met openstaande facturen.
Deze bepaling laat het recht van Ausnutria op volledige vergoeding
van Schade onverlet.
10.5 In geval van ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst
ingevolge dit artikel is Ausnutria nimmer tot enige vergoeding
jegens Leverancier gehouden. Leverancier is gehouden Ausnutria
te vrijwaren terzake van eventuele vorderingen van derden die ten
gevolge van de ontbinding van de Overeenkomst mochten
ontstaan.
11. On-site instructies en voorschriften
11.1 Leverancier dient zich te houden aan de hygiëne- en
veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn op de locaties van
Ausnutria en dient instructies op te volgen.
12. Slotbepalingen
12.1 Ausnutria is gerechtigd de Overeenkomst en/of rechten en
verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst over te dragen
aan een rechtspersoon die deel uitmaakt van de groep (in de zin
van artikel 2:24b BW) waartoe Ausnutria behoort.
12.2 In alle andere gevallen zijn Partijen niet gerechtigd de
Overeenkomst en/of de rechten en verplichtingen uit de
Overeenkomsten zonder schriftelijke toestemming van de andere
Partij aan een derde over te dragen. Hieronder zal mede worden
begrepen de verpanding van vorderingen van Leverancier op
Ausnutria aan een derde, met uitsluiting van de in het
handelsverkeer gebruikelijke debiteurenverpanding ten behoeve
van financiering van de onderneming van Leverancier. Deze
toestemming zal niet zonder redelijke grond worden geweigerd.
12.3 Indien enige bepaling van deze Voorwaarden, en/of de
Overeenkomst nietig is dan wel vernietigd wordt, blijven de overige
bepalingen van deze Voorwaarden en/of de Overeenkomst
volledig van kracht. Partijen verbinden zich om alsdan in overleg te
treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige
c.q. vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel
mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde
bepaling in acht wordt genomen.
12.4 Op deze Voorwaarden en alle Overeenkomsten is Nederlands
recht van toepassing, met uitsluiting van het Verdrag der
Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 1980 (het Weens Koopverdrag).
12.5 Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de
Voorwaarden en/of de Overeenkomst worden voorgelegd aan de
bevoegde rechter van de rechtbank in het Arrondissement NoordNederland. Partijen zullen eerst trachten om de kwestie in der
minne te schikken.
12.6 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om voort te duren,
behouden ook na afloop van deze Overeenkomst hun werking.
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