
Algemene voorwaarden Indel Distribution B.V.
april 2018

Artikel 1. ALGEMEEN

I. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en diensten 

tussen Indel Distribution B.V. (hierna te noemen “Indel”) en een Wederpartij (daaronder begrepen iedere 

vervolgopdracht, gewijzigde of aanvullende opdracht) voor zover van deze voorwaarden niet door partijen 

uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

II. In deze algemene voorwaarden wordt onder “Wederpartij” verstaan, iedere natuurlijke of rechtspersoon die 

als koper, opdrachtgever, huurder, of in welke hoedanigheid dan ook, met Indel handelt.

III. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Indel voor de uitvoering 

waarvan door Indel derden worden betrokken.

IV. De toepasselijkheid van eventuele inkoop  of andere (algemene) voorwaarden van de Wederpartij wordt 

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

V. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk 

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig 

van toepassing. Indel en de Wederpartij zullen op dat moment in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter 

vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en 

de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

VI. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover Indel zich daarmee uitdrukkelijk 

schriftelijk akkoord heeft verklaard.

Artikel 2. AANBIEDINGEN EN AANVAARDING

I. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders door Indel wordt medegedeeld.

II. Een schriftelijke aanbieding van Indel is eerst dan aanvaard indien Indel binnen de in de aanbieding 

genoemde termijn de schriftelijke acceptatie heeft ontvangen.

III. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding 

opgenomen aanbod, dan is Indel daaraan niet gebonden.

Artikel 3. PRIJZEN

I. De in een aanbieding genoemde prijzen zijn steeds gebaseerd op het ten tijde van het uitbrengen van de 

aanbieding geldende prijspeil en gelden per stuk, zijn exclusief BTW en de kosten die ten laste van de Wederpartij 

komen, en zijn af magazijn.

II. De prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst voor Indel geldende 

omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, aankoopprijzen, vrachttarieven, in- en uitvoerrechten, 

accijnzen, heffingen en belastingen die direct of indirect van Indel worden geheven c.q. door derden ten laste 

van Indel worden gebracht. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de overeenkomst doch vóór de 

aflevering wijzigen, heeft Indel het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Wederpartij door te berekenen.

Artikel 4. LEVERTIJDEN

I. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn 

overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. 

II. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Indel aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of 

waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de 

overeenkomst, tijdig aan Indel worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde 

gegevens niet tijdig aan Indel zijn verstrekt, heeft Indel het recht de uitvoering van de overeenkomst op te 

schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de 

Wederpartij in rekening te brengen. Een uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Wederpartij de 

gegevens aan Indel ter beschikking heeft gesteld.

Artikel 5. AFLEVERING

I. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt de levering van zaken op de conditie af magazijn Indel. 

Indien Wederpartij verzoekt de aflevering van een order onder andere condities te doen plaatsvinden, dan wel 

wanneer speciale verpakking noodzakelijk is, is Indel gerechtigd de hieraan verbonden kosten aan Wederpartij in 

rekening te brengen.

II. Voor de aflevering van orders van geringe omvang behoudt Indel zich het recht voor verpakkings- en 

behandelingskosten aan Wederpartij in rekening te brengen. 

III. Indel is gerechtigd een overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte 

afzonderlijk aan Wederpartij te factureren.

IV. Met uitzondering van door Wederpartij afgehaalde zaken en retourzendingen, zorgt Indel ten behoeve van 

Wederpartij voor een transportverzekering voor de door Wederpartij van Indel gekochte zaken.

Artikel 6. BETALING

I. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling van facturen steeds zonder korting, inhouding of 

verrekening te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

II. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van 

rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke 

rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden 

berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig 

verschuldigde bedrag.

III. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de Wederpartij aan Indel: 

 a)  de buiten gerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van 15% van de vordering met een minimum 

van € 40;

 b) volledige vergoeding verschuldigd van alle gerechtelijke incassokosten.

Artikel 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

I. Alle door, namens of voor rekening of risico van Indel te leveren en geleverde zaken uit hoofde van welke 

overeenkomst dan ook, blijven onvervreemdbaar eigendom van Indel of de partij die eigenaar van die zaken is, 

tot de Wederpartij zal hebben voldaan alle vorderingen betreffende de tegenprestatie voor door Indel krachtens 

overeenkomst geleverde of te leveren zaken, en krachtens een zodanige overeenkomst ten behoeve van de 

verkrijger verrichtte of te verrichten werkzaamheden, alsmede terzake van vorderingen wegens tekortschieten in 

de nakoming van zodanige overeenkomst waaronder begrepen vorderingen terzake van boeten, rente en kosten.

II. Wederpartij is slechts gerechtigd de zaken waarvan Indel eigenaar is, aan derden te verkopen en/of af te 

leveren, voorzover dit in het kader van de normale bedrijfsvoering van Wederpartij noodzakelijk is. Totdat de 

eigendom van de zaken op Wederpartij is overgegaan, is Wederpartij niet gerechtigd de zaken te verhuren of in 

zekerheid te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren.

III. Bij beslag (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Wederpartij onmiddellijk de beslag 

leggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms)rechten van Indel.

IV. Wederpartij is verplicht om de door Indel onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaken met de 

nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van Indel te bewaren, en tegen brand-, ontploffings- en 

waterschade alsmede tegen diefstal te verzekeren.

V. Indien Wederpartij de zaken heeft verkocht en doorgeleverd aan een derde voordat de eigendom op haar is 

overgegaan, wordt deze derde houder van de zaken ten opzichte van Indel. In verband hiermee is Wederpartij 

verplicht een eigendomsvoorbehoud bij de doorverkoop en levering te maken.

Artikel 8. GARANTIE EN REKLAMERING

I. De door Indel te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van 

levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. Indel garandeert 

gedurende de door de fabrikant van de betreffende zaken gegeven garantietermijn, de deugdelijke en de goede 

werking van deze zaken.

II. Het staat Wederpartij niet vrij de zaken te retourneren voordat Indel daarmee heeft ingestemd. Uitsluitend 

indien tijdig, correct en terecht is geklaagd zijn de redelijke kosten van retourneren voor Indel.

III. De garantie geldt niet als Wederpartij of derden, zonder schriftelijke toestemming van Indel, werkzaamheden 

aan de geleverde zaak hebben verricht, die zaak verder ver- of bewerken, die zaak onvoldoende zorgvuldig 

opslaan en, in het algemeen, in alle gevallen waarin door de Wederpartij ten aanzien van de zaken niet de 

gebruikelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen.

IV. De garantie geldt evenmin als blijkt dat het geleverde niet overeenkomstig de verstrekte voorschriften wordt 

behandeld of niet voor het doel waarvoor het is gekocht wordt gebruikt.

V. Binnen de garantietermijn worden alle gebreken van de zaken die binnen de garantietermijn zijn ontstaan 

kosteloos hersteld of vervangen.

VI. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op het moment dat de zaken hem ter 

beschikking worden gesteld. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van 

het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen. Eventuele gebreken dienen terstond, doch in ieder 

geval uiterlijk binnen 15 werkdagen na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Indel te worden gemeld. De melding 

dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Indel in staat is adequaat te 

reageren. 

VII. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, 

vervanging of schadeloosstelling.

VIII. Bij aflevering van een zeker kwantum zaken is speling in het bestelde kwantum van 10 naar boven en naar 

beneden toegelaten, zonder dat Wederpartij hieraan enig recht op terugbetaling of schadevergoeding kan 

ontlenen.

Artikel 9. OVERMACHT

I. Indel is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen jegens de Wederpartij indien zij daartoe 

gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een 

rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

II. Indel kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst 

opschorten. Indien de periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de 

overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan 

de andere partij.

III. Voor zover Indel ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels 

gedeeltelijk is nagekomen, is Indel gerechtigd om het reeds nagekomen gedeelte separaat te factureren. De 

Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10. OPSCHORTING EN ONTBINDING

I. Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige 

overeenkomst met Indel mochten voortvloeien, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is Indel 

gerechtigd:

a) de uitvoering van de betreffende overeenkomst op te schorten totdat Wederpartij aan zijn verplichtingen 

heeft voldaan: 

en/of

b) de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld: 

en/of

c) de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

II. Voorts is Indel bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van 

dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is, of indien er zich anderszins omstandigheden 

voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van 

Indel kan worden gevergd.

Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID

I. Behoudens de garantieverplichting is Indel nimmer voor enige schade, hoe ook genaamd, aansprakelijk. 

II. Mocht Indel om welke reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is Indel uitsluitend aansprakelijk voor 

directe schade en is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs, als bedoeld in het 

artikel ‘Prijzen’.

III. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is 

aan opzet of grove schuld van Indel of haar leidinggevenden.

Artikel 12. INTELLECTUELE EIGENDOM

I. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom waaronder het auteursrecht 

en het modelrecht (waaronder ontwerpen, modellen, afbeeldingen, berekeningen, codes,  templates en 

programma’s) komen uitsluitend toe aan Indel.

II. Indel heeft het recht alle door haar ontwikkelde materialen en de door de uitvoering van de overeenkomst 

aan haar zijde toegenomen kennis, ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt 

vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13. RECHTSKEUZE

I. Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van 

toepassing.

II. De rechter te ‘s-Gravenhage is in eerste aanleg bevoegd om van geschillen kennis te nemen, onverminderd 

het recht van Indel haar vordering aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die op grond van 

nationale of internationale rechtsregels bevoegd zijn.


