ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
MARTENS KANTOORINRICHTING
Artikel 1
Algemeen
1.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a)
Martens: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
Multrade B.V., tevens handelend onder de naam Martens Kantoorinrichting,
ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 81648731 of
een aan haar gelieerde rechtspersoon die deze voorwaarden van
toepassing heeft verklaard op de door haar gesloten overeenkomst.
b)
Koper: Degene met wie Martens een overeenkomst wenst te sluiten of heeft
gesloten;
c)
Producten: alle goederen en materialen, geleverd of te leveren door
Martens;
d)
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Martens en Koper.
2.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen Martens
en Koper, alsmede op alle aanbiedingen/offertes gedaan door Martens. Indien
eenmaal onder de toepasselijke algemene voorwaarden is gecontracteerd, zijn
deze voorwaarden ook op latere Overeenkomsten onverkort van toepassing.

3.

Afwijkingen van deze voorwaarden of een gedeelte daarvan kunnen uitsluitend
schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2
Overeenkomst en totstandkoming daarvan
1.
Alle aanbiedingen van Martens zijn vrijblijvend, tenzij de onherroepelijkheid
expliciet schriftelijk is vastgelegd. Aanbiedingen kunnen worden herroepen totdat
er een overeenkomst tot stand is gekomen. Martens behoudt zich het recht voor
een order zonder opgaaf van redenen te weigeren.
2.
Overeenkomsten komen niet eerder tot stand dan na schriftelijke aanvaarding
door Martens dan wel zodra Martens is begonnen met de uitvoering van de door
de Koper geplaatste order.
3.
Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, almede
toezeggingen binden Martens slechts indien zij schriftelijk door Martens zijn
bevestigd.
4.
In catalogussen of op de website geplaatste afbeeldingen, tekeningen,
maatopgaven e.d. gegevens, geven slechts een indruk van een Product en zijn
niet bindend voor Martens.
5.
Indien Martens naast de levering van Producten ook montagewerkzaakheden
verricht, is sprake van een gemengde overeenkomst van koop en aanneming van
werk, waarbij de nadruk ligt op koop.
Artikel 3 Prijzen
1.
Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief transportkosten, kosten van plaatsing en
montage, btw, invoerheffingen en andere heffingen die van overheidswege
worden opgelegd. Eventuele kosten voor transport, plaatsing en montage worden
apart vermeldt in de aanbiedingen van Martens.
2.
Iedere verkoop geschiedt onder de nadrukkelijke voorwaarde dat de prijs is
gebaseerd op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende
kostenfactoren, zoals: inkoopprijzen, lonen, loonkosten, vracht, vreemde valuta
verrekening en transportkosten.
3.
Martens heeft het recht de prijzen te verhogen met vóór de dag van levering
optredende verhogingen. Afwijkingen in de Overeenkomst tot maximaal 10% van
de prijs worden als redelijk beschouwd.
4.
Tenzij anders overeengekomen, geldt de aangeboden prijs slechts voor de
specifieke order en de daarin aangeboden Producten.
5.
Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst blijkt dat het Product, door
een niet aan Martens te wijten oorzaak, alleen gewijzigd kan worden uitgevoerd,
dan komen de kosten voor de noodzakelijke wijziging voor rekening van Koper.
Artikel 4 Levering, lossen, plaatsing en montage
1.
Levering van de Producten vindt plaats franco gelost, tenzij schriftelijk een andere
wijze van levering overeenkomstig Incoterms 2020 is overeengekomen.
2.
Het lossen geschiedt uitsluitend op de plaats, die bij het aangaan van de
overeenkomst door de Koper is opgegeven (hierna ‘Gebruikslocatie’).
3.
Koper zal ervoor zorgdragen dat de transportvoertuigen van Martens
onbelemmerde toegang hebben tot de Gebruikslocatie waar de Producten
moeten worden gelost en, voor zover overeengekomen, moeten worden
geplaatst en gemonteerd;
4.
Koper is verantwoordelijk voor de keuze van de Gebruikslocatie waar de
Producten goed en veilig kunnen worden opgesteld. Koper dient er zorg voor te
dragen dat de ondergrond voldoende stabiel en stevig is om de Producten te
dragen en de Producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel en de
specificaties.
5.
Koper dient er voor zorg te dragen dat de locatie waar de Producten geplaatst
moeten worden op haar kosten volledig is geprepareerd, inclusief markering van
de precieze Gebruikslocatie.
6.
Martens levert haar Producten uitsluitend op de begane grond en eerste
verdieping, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor
brandkasten geldt dat Martens deze uitsluitend op de begane grond levert.
7.
De Koper is verplicht de goederen af te nemen op het moment waarop deze hem
worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst
aan hem ter beschikking worden gesteld. Koper is gehouden aanwezig te zijn op
het moment van de levering en het lossen. Indien Koper niet aanwezig is bij de
afname, de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of
instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de goederen worden opgeslagen
voor risico van Koper. Martens is in dat geval gerechtigd alle aanvullende kosten,
waaronder in ieder geval opslagkosten, in rekening te brengen.
8.
De kosten om het transport, lossen, monteren en plaatsen probleemloos
doorgang te laten vinden komen voor rekening van Koper.
9.
Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn indicatief en scheppen dus geen
fatale termijn. Ter zake van levertijden raakt Martens pas in verzuim als zij

10.
11.
12.

13.

14.

rechtsgeldig in gebreke is gesteld. Niet tijdige levering leidt niet tot
aansprakelijkheid zijdens Martens of een recht tot ontbinding zijdens Koper.
Het is Martens toegestaan in gedeelten te leveren. In dat geval is het Martens
ook toegestaan de deellevering te factureren.
Vanaf het moment van levering gaat het risico over naar Koper en komt alle
directe of indirecte schade aan de geleverde Producten voor zijn rekening.
In geval van vertraging van de levering doordat omstandigheden van welke aard
dan ook wijzigen, wordt de levertermijn met de duur van de vertraging verlengd.
Martens zal de Koper tijdig op de hoogte stellen van een eventuele vertraging.
Vertraagde levering geeft de Koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden,
noch om schadevergoeding te vorderen.
Indien en voor zover Martens (ook) montagewerkzaamheden verricht zijn de
artikelen 4.1 tot en met 4.12 van overeenkomstige toepassing en geldt expliciet
dat het Product is opgeleverd wanneer:
a. Martens heeft medegedeeld dat het Product gereed is voor oplevering en
de Koper het werk heeft aanvaard. Ter gelegenheid van de oplevering
wordt een door beide partijen te ondertekenen opleveringsrapport
opgemaakt;
b. Martens heeft medegedeeld dat het Product voor oplevering gereed is en
de Koper laat niet binnen 8 dagen daarna weten of hij het Product al dan
niet aanvaardt;
c. De Koper het werk in gebruik neemt.
Indien en voor zover Martens (ook) montagewerkzaamheden uitvoert en ten
behoeve daarvan de benodigde zaken op het werk zijn aangevoerd, draagt Koper
het risico van verlies en/of beschadiging van deze zaken.

Artikel 5 Betaling
1.
Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum door bijschrijving
op de bankrekening van Martens in Nederland, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen.
2.
Indien een factuur niet binnen 14 dagen is voldaan, is Koper, zonder dat er een
sommatie of ingebrekestelling is vereist, in verzuim. Op dat moment worden alle
openstaande facturen van Martens op Koper direct en volledig opeisbaar en is
Martens voorts gerechtigd haar verplichtingen op te schorten.
3.
Martens kan vooruitbetaling of een andere zekerheid, bijvoorbeeld een waarborg
in de vorm van een bankgarantie, verlangen.
4.
Het is Koper niet toegestaan betalingen van de facturen op te schorten. Alle
betalingen dienen daarnaast zonder enige aftrek of verrekening te geschieden.
5.
Door Koper gedane betalingen strekken steeds eerst ter voldoening van alle
verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het
langst openstaan, zelfs indien Koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft
op een latere factuur.
6.
Indien de factuur niet binnen de geldende betalingstermijn wordt voldaan, is
Koper van rechtswege in verzuim en is Koper te rekenen vanaf de vervaldag een
vertragingsrente verschuldigd van 1,5 % per maand over het totaal openstaande
factuurbedrag, waarbij een gedeelte van een maand als een hele maand wordt
gerekend.
7.
Indien Martens door het verzuim van Koper genoodzaakt is om haar vordering ter
incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals
administratiekosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder
begrepen de kosten voor een faillissementsverzoek, voor rekening van Koper. De
buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,00.
8.
Indien er bij Martens gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van
Koper, is Martens gerechtigd haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst
op te schorten, totdat Koper (aanvullende) zekerheid voor de vorderingen en
betaling van de te leveren Producten heeft verschaft. Koper is gehouden op
eerste verzoek zekerheid te stellen.
9.
Nadat Koper alsnog aan zijn verplichtingen heeft voldaan en/of voldoende
zekerheid heeft gesteld, staat Martens de leveringstermijn ter beschikking die,
rekening houdende met alsdan in het bedrijf van Martens en/of van de
toeleveranciers van Martens bestaande mogelijkheden, voor levering van de
Producten nodig is.
10. Indien Koper niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, kan Martens te
allen tijde zonder nadere ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst
de overeenkomst met Koper ontbinden. In dat geval is Koper aansprakelijk voor
de als gevolg daarvan door Martens geleden schade, waaronder winstderving,
transportkosten en kosten van ingebrekestelling.
Artikel 6 Eigendomsvoorbehoud
1.
Verkoop en levering vindt plaats onder uitgebreid eigendomsvoorbehoud. Het
eigendom van verkochte en geleverde Producten, ook de reeds betaalde, wordt
voorbehouden totdat alle vorderingen uit hoofde van de Overeenkomst(en) en
daarmee samenhangende diensten – met inbegrip van rente en kosten – zijn
voldaan. Tot dat tijdstip is Koper gehouden de door Martens geleverde Producten
gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als eigendom van
Martens te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.
2.
Martens is bevoegd om, indien de Koper met betaling te laat is dan wel indien er
gegronde reden bestaat om aan te nemen dat de Koper niet of te laat zal betalen,
haar eigendommen onder zich te (laten) nemen. De kosten van terugname
komen dan steeds ten laste van Koper.
3.
Zolang het eigendom van het geleverde niet op Koper is overgegaan, kan en mag
deze de Producten niet verpanden, in eigendom overdragen of aan derden enig
ander zekerheidsrecht daarop verlenen.
4.
Indien en voor zover het land van de bestemming van de Producten
verdergaande mogelijkheden biedt ten aanzien van het eigendomsvoorbehoud,
dan gelden die verdergaande mogelijkheden.
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Artikel 7 Controle en reclame
1.
De hoeveelheden zoals op de paklijst, vrachtbrief, afleveringsbonnen of dergelijke
documenten staan vermeld, worden geacht juist te zijn indien niet ter stond na
ontvangst wordt gereclameerd en niet is aangetekend op de afleverbon.
2.
De Koper dient het geleverde direct na levering op zichtbare gebreken te
controleren. Reclames op grond van zichtbare gebreken vervallen indien de
Koper het gebrek niet binnen 48 uur na ontvangst van de Producten aan Martens
schriftelijk heeft gemeld.
3.
Indien en voor zover Martens (ook) montagewerkzaamheden verricht, dient een
zichtbaar gebrek op het opleveringsdocument te worden aangetekend. Een en
ander op straffe van verval van recht.
4.
Alle andere eventuele gebreken dan omschreven in artikel 9.2 en 9.3 dienen
binnen 7 werkdagen nadat Koper een gebrek heeft geconstateerd, althans
redelijkerwijs had kunnen constateren, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van
de aard en de grond van de klachten, bij Martens te worden gemeld. Na deze
termijn kan Koper geen beroep meer doen op een gebrek in de prestatie.
5.
Geen reclames worden geaccepteerd op Producten, die geheel of gedeeltelijk
zijn verwerkt en/of bewerkt.
6.
Eventuele geringe afwijkingen in maat, kleur, oppervlakte, structuur en andere
geconstateerde kleine gebreken kunnen geen reden tot afkeuring zijn.
7.
Het is Koper bekend dat eventuele veranderingen van kleur van een Product als
gevolg van weersinvloeden mogelijk is en dit derhalve geen gegronde klacht
oplevert.
8.
lndien Martens van mening is dat de klacht terecht is ingediend, heeft Martens
het recht een schadeloosstelling uit te keren, die in geen geval de waarde van het
geleverde zal overtreffen, dan wel tot vervanging of herstel van de geleverde
zaken over te gaan, zulks ter beoordeling van Martens.
9.
Eventuele rechtsvorderingen dienen op straffe van verval uiterlijk één jaar na de
(op)leveringsdatum aanhangig te zijn gemaakt bij een ingevolge deze
voorwaarden bevoegde rechter. Door het verstrijken van deze periode komt
iedere vordering tot schadevergoeding te vervallen.
10. Iedere klacht over een factuur dient op straffe van verval van alle rechten en
vorderingen schriftelijk te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum van de
betreffende factuur, bij gebreke waarvan de factuur als juist en onbetwist wordt
beschouwd.
Artikel 8 Aansprakelijkheid
1.
Martens is niet aansprakelijk voor door Koper geleden schade, behoudens en
voor zover Koper kan aantonen dat er sprake is van opzet, grove schuld en/of
bewuste roekeloosheid.
2.
Onder schade wordt in ieder geval verstaan schade die het gevolg is van de
gebeurtenis waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit (wanprestatie),
ontbindingsschade, schade op grond van schending van een wettelijke
verplichting en schade op grond van onrechtmatige daad.
3.
Martens is in geen geval aansprakelijk voor zuivere vermogensschade,
letselschade, overlijden, gederfde winst, gederfde omzet, gemiste besparingen,
arbeidskosten, schade door bedrijfsstagnatie, reparatiekosten, transportkosten,
rentekosten, boetes en afbreuk van goodwill of vergelijkbare verliezen hoe dan
ook ontstaan geleden door de Koper, diens ondergeschikten en bij of door de
Koper tewerkgestelde personen, ongeacht hoe deze schade is genaamd (direct,
indirect, gevolgschade).
4.
De cumulatieve aansprakelijkheid, gebaseerd op welke rechtsgrond(en) dan ook,
wordt in zijn totaliteit uitdrukkelijk beperkt tot het naar keuze van Martens:
a. Vervangen of repareren van de bestelde Producten, waar de klachten
betrekking op hebben;
b. Het bedrag dat door de verzekering in het desbetreffende geval wordt
uitbetaald vermeerderd met het eigen risico van Martens. Indien om welke
reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering plaatsvindt, wordt
de aansprakelijkheid voor schade uitdrukkelijk beperkt tot 50% van de
factuurwaarde van de Producten waarop de schade is vastgesteld c.q.
waarop de schade betrekking heeft. Iedere verdergaande aansprakelijkheid
van Martens is uitdrukkelijk uitgesloten.
5.
Martens is gerechtigd de schade door een door haar aan te wijzen deskundige te
laten beoordelen. Koper dient aan Martens alle medewerking te verlenen bij een
eventueel onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van de schade, een en
ander op straffe van verval van het recht op schadevergoeding.
6.
De termijn waarbinnen Martens tot vergoeding van de schade kan worden
aangesproken, is in alle gevallen en op straffe van verval van recht beperkt tot
een termijn van één maand nadat het schade brengende feit zich heeft
voorgedaan. Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van
twaalf maanden na de aanvang van de dag van aansprakelijkstelling, indien zij
niet binnen deze termijn in rechte aanhangig worden gemaakt.
7.
Voor zover het door Koper niet naleven van zijn contractuele dan wel wettelijke
verplichtingen ten gevolge zou hebben dat Martens jegens derden aansprakelijk
wordt gesteld, verplicht de Koper zich hierbij Martens voor alle gevolgen van deze
aansprakelijkheid te vrijwaren.
8.
Martens is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste toepassing en verwerking
van geleverde Producten door Koper c.q. door derden.
9.
Martens is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van fouten of
verzuim van derden die met instemming van Koper door Martens zijn belast met
levering van materialen of met het verrichten van diensten en/of werkzaamheden.
Tevens is Martens niet aansprakelijk voor schade die optreedt ten gevolge van
door derden geleverde zaken.
Artikel 9 Overmacht
1.
Overmacht in de zin van dit artikel wordt gelijkgesteld aan overmacht ex artikel
6:75 BW. Van overmacht aan de zijde van Martens is in ieder geval, maar niet

2.

3.

uitsluitend, sprake indien Martens na het sluiten van de Overeenkomst verhinderd
wordt aan haar verplichtingen uit deze Overeenkomst of aan de voorbereiding
daarvan te voldoen ten gevolge van (burger)oorlog, oorlogsschade,
oorlogsgevaar, oproer, blokkade, boycot, natuurrampen, een epidemie, een
pandemie, gebrek aan grondstoffen, verhindering en onderbreking van transport,
molest, brand, wateroverlast, overstroming, aswolk(en), werkstaking en
bedrijfsbezetting (beide zowel georganiseerd als ongeorganiseerd), in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën,
storingen in de levering van energie, wanprestatie van toeleveranciers, ziekte
onder personeel en/of afwezigheid van voor de levering cruciale medewerkers,
apparatuur of faciliteiten, alles zowel in het bedrijf van Martens als bij derden,
zoals toeleveranciers, van wie Martens de benodigde Producten en materialen
geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport
al dan niet in eigen beheer. Deze opsomming is niet allesomvattend.
Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Martens
opgeschort. Indien door overmacht de levering meer dan 2 maanden wordt
vertraagd, zijn zowel Martens als Koper bevoegd de Overeenkomst, zonder
gerechtelijke tussenkomst, te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding ontstaat.
Indien Martens bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen, is Martens gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel
afzonderlijk te factureren en is Koper gehouden deze factuur te voldoen als betrof
het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 10 Ontbinding
1.
Martens is gerechtigd de Overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst of enige
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien Koper zijn
verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet nakomt, Koper in staat van
faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten
tot de wettelijke schuldsanering, of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over
zijn vermogen of delen ervan verliest. In die gevallen is elke vordering die
Martens op Koper heeft direct volledig opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor
door Martens geleden schade, waaronder winstderving en transportkosten.
2.
Koper is, behoudens de situatie zoals omschreven in artikel 9 (overmacht), niet
gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
3.
Door ontbinding worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. Koper is aansprakelijk voor de door Martens geleden schade, onder
meer bestaande uit winstderving.
Artikel 11 Conversie
Indien enig beding uit deze voorwaarden nietig blijkt of in rechte wordt vernietigd, laat
dit de werking van de overige bedingen onverlet. In dat geval is Martens gerechtigd het
betreffende beding te vervangen door een beding dat de strekking hiervan zo veel
mogelijk benaderd zonder nietig te zijn of vernietigd te kunnen worden.
Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1.
Op alle Overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
2.
Alle geschillen die verband houden met en/of voortvloeien uit de gesloten
Overeenkomst zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant locatie ‘sHertogenbosch, tenzij Nederlandse dwingendrechtelijke bepalingen zich
daartegen verzetten. Dit laat onverlet dat Martens het recht heeft het geschil voor
te leggen bij een andere volgens de Nederlandse wet, Europese verordeningen
of Internationale verdragen bevoegde rechtbank.
Artikel 13 Terugkoopregeling
1.
Indien Martens bij het sluiten van de koopovereenkomst met Koper uitdrukkelijk
schriftelijk een optie heeft verleend voor terugkoop (“Terugkoopoptie”) van de
Producten, dan zijn in aanvulling op het bovenstaande de volgende voorwaarden
van toepassing.
2.
De Terugkoopoptie voor een Product kan door Koper worden uitgeoefend na
verloop van de in de Overeenkomst bepaalde termijn (de “Terugkoopdatum”).
3.
Om de Terugkoopoptie uit te oefenen zal Koper schriftelijk aan Martens
kennisgeven van:
a. het feit dat zij een beroep doet op de Terugkoopoptie;
b. de details van de betreffende Producten, waaronder het aantal, type, de
individuele specificaties, locatie, conditie en alle andere gegevens
noodzakelijk voor Martens om te bepalen welke Producten het betreft; en
c. alle andere gegevens redelijkerwijze benodigd door Martens om de
Terugkoopoptie op zijn merites te beoordelen.
4.
Na ontvangst van de Optie Kennisgeving door Martens, verkoopt en levert Koper
de betreffende Producten aan Martens, die deze Producten onder de
voorwaarden als vervat in deze regeling voor terugkoop van Opdrachtgever zal
(terug)kopen en aanvaarden. De Terugkoopoptie geldt enkel ter zake van
Producten die:
a. verkocht en geleverd zijn door Martens aan Koper op basis van deze
Overeenkomst;
b. zich in originele en functionele staat bevinden;
c. geen schade anders dan normale gebruikssporen vertonen, zulks ter
beoordeling door Martens; en
d. volledig eigendom zijn van Koper, onverminderd eigendom zijn geweest van
Koper vanaf het moment van leveren door Martens en uitsluitend door
Koper zijn gebruikt.
5.
De koopprijs voor de Producten bij het uitoefenen van de Terugkoopoptie wordt
vastgesteld in de Overeenkomst (de “Terugkoopprijs”).
6.
Op de Terugkoopprijs worden alle kosten in mindering gebracht die (moeten)
worden gemaakt om schade aan de Producten te herstellen en/of die (moeten)
worden gemaakt in verband met demontage en transport.
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7.

8.

9.
10.

11.

12.
13.

Een hogere waarde van de Producten als gevolg van eventueel door Koper
aangebrachte voorzieningen wordt niet aan Koper vergoed. Een
waardevermindering van de Producten als gevolg van eventueel door Koper
aangebrachte voorzieningen zal op de Terugkoopprijs in mindering worden
gebracht.
Indien als gevolg van overheidsmaatregelen of andere omstandigheden buiten de
redelijke invloedsfeer van Martens, de waarde van de terug te nemen Producten
is verminderd, is Martens enkel gehouden deze lagere waarde te vergoeden.
Koper heeft het recht in dergelijke gevallen op eigen kosten de waarde door
externe deskundigen te laten vaststellen met inachtneming van het bepaalde in
de Overeenkomst.
De Terugkoopprijs zal worden betaald door Martens aan Koper na levering en
ontvangst van de Producten door Martens en na aftrek van alle kosten.
Koper garandeert dat de Producten die door Koper onder de Terugkoopoptie aan
Martens worden (terug)verkocht:
a. vrij zijn van enige bezwaring, beperkende rechten, zekerheids- of
nevenrechten of ander beperking die het ongestoorde vrije genot en
eigendom van Martens in de weg kan staan;
b. in goede staat zijn en geschikt zijn voor (her)gebruik voor het beoogde doel,
vrij zijn van gebreken en schades en voldoen aan de specificaties; en
c. door Koper kunnen en mogen worden (terug)verkocht als onbeperkt 100%
eigenaar van de Producten en dat geen ander dan Koper enig recht met
betrekking tot de Producten kan uitoefenen of claimen.
Indien sprake is van een geval waarin één of meer van de garanties als bedoeld
in lid 13 van deze regeling niet juist, niet volledig en/of misleidend blijkt/blijken te
zijn, is Koper jegens Martens aansprakelijk voor alle schade die Martens in
verband met of als gevolg van de betreffende schending van de garanties lijdt.
Martens haalt de Producten die onderdeel zijn van deze Terugkoopregeling zelf
op bij Koper en Martens regelt het transport.
Martens is gehouden de Producten die door Koper onder de Terugkoopoptie aan
Martens worden aangeboden te kopen en te aanvaarden indien en voor zover:
a. de Producten voldoen aan het bepaalde in lid 4 en 10 van deze regeling;
b. Koper de bepalingen van deze terugkoopregeling onverkort en volledig
nakomt;
c. de waarde van een Product niet zodanig is - al dan niet als gevolg van de te
maken kosten voor herstel of demontage - dat afname door Martens vanuit
redelijk commercieel perspectief niet gevergd kan worden; en
d. er geen sprake is van Overmacht.
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