
 1

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V.  

 

Artikel 1 Definities  

 

In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: 

• Teboza: Teboza Pack B.V.; 

• Afnemer de wederpartij van Teboza bij een overeenkomst of andere rechtsbetrekking; 

• Overeenkomst: de overeenkomst tussen Teboza en Afnemer en elke wijziging of aanvulling 

daarop; 

• Goederen: alle stoffelijke zaken die ter uitvoering van een Overeenkomst aan Afnemer (zullen) 

worden (af)geleverd; 

• Diensten: door Teboza aan Afnemer te verlenen diensten; 

• Schade van Afnemer: alle geleden directe vermogensschade, uitgezonderd gederfde omzet, 

winst en/of andere gevolgschade, maar inclusief gemaakte redelijke kosten van accountants, 

juridisch adviseurs en fiscalisten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid; 

• Voorwaarden: deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 

 

Artikel 2 Toepasselijkheid  

 

1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Teboza en Afnemer, 

waaronder maar niet uitsluitend wordt begrepen aanbiedingen, Overeenkomsten en diensten 

zoals het wassen, sorteren en industrieel verpakken van verse groenten. 

2. Door aanvaarding van een door Teboza gedaan aanbod, aanvaardt de Afnemer tevens de 

toepasselijkheid van deze Voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van 

Afnemer wordt uitdrukkelijk door Teboza van de hand gewezen. 

3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Voorwaarden gelden slechts indien en voor zover 

deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard door een bevoegde vertegenwoordiger van Teboza. 

Een overeengekomen afwijking of aanvulling heeft slechts betrekking op de levering waarvoor 

deze is afgesproken. 

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Teboza, 

voor de uitvoering waarvan door Teboza van de diensten van derden gebruik wordt gemaakt; 

5. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van toepassing zijn geldt, dat in geval 

dat bepalingen in de algemene voorwaarden van Teboza en Afnemer strijdig zijn de bepalingen 

in de algemene voorwaarden van Teboza prevaleren; 

6. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd 

mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van 

toepassing. Teboza en Afnemer zullen nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of 

vernietigde bepalingen overeenkomen, waarbij het doel en de strekking van de oorspronkelijke 

bepalingen in acht worden genomen. 

7. Teboza streeft ernaar om deze algemene voorwaarden vóór of bij het sluiten van een 

overeenkomst aan Afnemer ter hand te stellen. Indien de ter handstelling echter niet heeft 

plaatsgevonden of redelijkerwijze niet mogelijk is, zullen op eerste verzoek van Afnemer de 

Algemene voorwaarden kosteloos worden toegezonden. De Algemene voorwaarden zijn gratis te 

downloaden op www.teboza.com en zijn tevens gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te 

Venlo. 

8. Indien Teboza met Afnemer meer dan eenmaal overeenkomsten sluit, gelden ter zake alle 

volgende overeenkomsten steeds de onderhavige Algemene Voorwaarden, ongeacht of deze al 

dan niet expliciet toepasselijk zijn verklaard. 

9. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘levering (van zaken)’, wordt 

daaronder ook verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden.  
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10. Waar in deze voorwaarden sprake is van schriftelijke communicatie, wordt daaronder mede 

begrepen communicatie met elektronische middelen. 

11. Indien zich tussen Teboza en Afnemer een situatie voordoet die niet in deze algemene 

voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van de 

algemene voorwaarden. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit met Teboza gesloten 

overeenkomsten, kunnen door Afnemer niet dan met toestemming van Teboza worden 

overgedragen. 

 

Artikel 3 Aanbiedingen/Offertes/Conformiteit/Prijzen 

 

1. Alle aanbiedingen en offertes, in welke vorm dan ook, zijn steeds vrijblijvend, tenzij schriftelijk 

anders is overeengekomen. Een aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van ten hoogste 

30 dagen. Teboza is slechts aan de offerte of aanbieding gebonden, indien de aanvaarding 

hiervan door Afnemer schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd en op voorwaarde dat de in 

de aanbieding of offerte aangeboden zaken nog aanwezig zijn c.q. leverbaar zijn, tenzij Teboza de 

aanbieding of offerte binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroept. 

2. Eventuele of beweerde onjuistheden in de Overeenkomstbevestiging dienen op straffe van 

verval binnen 8 dagen na de datum van bevestiging door de Afnemer schriftelijk aan Teboza te 

worden medegedeeld.  

3. Mondelinge toezeggingen of afspraken door of met haar personeel binden Teboza niet dan nadat 

en in zoverre zij deze schriftelijk heeft bevestigd. 

4. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is Teboza daaraan niet 

gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot 

stand, tenzij Teboza anders aangeeft. 

5. Alle opgaven door Teboza van getallen, maten, gewichten en /of andere aanduidingen met 

betrekking tot haar producten zijn informatief en geven slechts een algemene weergave. Teboza 

is aan deze opgave niet gebonden en aanvaardt voor eventuele onjuistheden in deze gegevens 

dan ook geen enkele aansprakelijkheid; 

6. Een samengestelde prijsopgave verplicht Teboza niet tot levering van een deel van de in de 

aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs; 

7. Aanbiedingen of offertes gelden niet voor nabestellingen. 

8. Overeenkomsten waarbij Teboza partij is, gelden eerst als gesloten nadat Teboza schriftelijk een 

order van Afnemer heeft aanvaard c.q. de feitelijke levering af magazijn van de verkochte 

goederen door Teboza aan Afnemer. 

9. De prijzen in de aanbiedingen/offertes gelden voor levering af magazijn, in euro’s, inclusief 

inladingskosten, exclusief BTW, emballage, heffingen van overheidswege, verzend-, vracht- en 

administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor zover niet anders 

overeengekomen, zijn transport-, verzend- en/of portokosten en kosten met betrekking tot het 

verzekeren van de Goederen voor rekening van Afnemer. 

10. Door Teboza geaccepteerde orders van Afnemer worden geacht enkel naar soort en merk 

bepalend te zijn. Is een verpakking, uitvoering, model, type etc. gewijzigd, dan is Teboza 

gekweten door levering van de gewijzigde verpakking, uitvoering, model, type etc. tegen de 

daarvoor geldende standaardprijs. 

11. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren 

waarop de prijzen van Teboza zijn gebaseerd, zoals prijsstijgingen ten aanzien van bijvoorbeeld 

wisselkoersen, lonen, grondstoffen of verpakkingsmateriaal, door welke omstandigheid ook, een 

wijziging hebben ondergaan, is Teboza gerechtigd de overeengekomen prijzen 

dienovereenkomstig te verhogen en door te berekenen aan Afnemer. Slechts indien dit binnen 

drie maanden na aanvaarding van de aanbieding of offerte geschiedt en mits Afnemer een 

beroep op de vernietigingsgrond toekomt als bedoeld in artikel 6:235 BW, is Afnemer bevoegd 

de overeenkomst te ontbinden.  
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Artikel 4 Verkoopvoorbehoud 

 

Alle aanbiedingen/offertes van Teboza en alle door Teboza gesloten overeenkomsten geschieden 

onder oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst en/of 

bewerking van de geoogste zaken met betrekking tot de hoeveelheid en/of kwaliteit van de geoogste 

en bewerkte zaken minder zaken beschikbaar zijn, dan vermeld in de aanbieding/offerte en/of 

overeenkomst, heeft Teboza het recht om dienovereenkomstig minder zaken aan Afnemer te 

leveren zonder dat Afnemer aanspraak kan maken op nakoming van het ontbrekende, 

schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst. 

 

Artikel 5 Levering, risico- overgang en leveringstermijn 

 

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, geschiedt levering af magazijn/distributiecentrum van 

Teboza. De af te leveren Goederen zijn vanaf het moment van het verlaten van het 

magazijn/distributiecentrum voor rekening en risico van Afnemer. 

2. Indien en voor zover Teboza zorg draagt voor het transport van de Goederen, dan doet dat geen 

afbreuk aan het bepaalde in lid 1 van dit artikel. De wijze van vervoer wordt door Teboza 

bepaald. Indien Teboza, al dan niet in Overeenkomst van de Afnemer, het transport van de 

Goederen regelt, is Teboza vrij in de keuze van de verpakking, de transporteur en de te volgen 

route. Als Teboza tevens zorgdraagt voor een transportverzekering, dan doet dat geen afbreuk 

aan het bepaalde in lid 1 en zal Afnemer de Goederen desgewenst aanvullend verzekeren. Vanaf 

het moment dat de Goederen voor rekening en risico van Afnemer zijn, draagt Afnemer zorg 

voor afdoende verzekering van de Goederen tegen alle mogelijke risico’s, zoals – maar niet 

beperkt tot – verlies, diefstal, beschadiging en/of het tenietgaan van de goederen. 

3. Teboza heeft het recht om in gedeelten te leveren, in welk geval hetgeen omtrent dergelijke 

verkopen tussen partijen is overeengekomen op elke levering afzonderlijk van toepassing is. 

Teboza is gerechtigd om de betreffende deellevering pro rato te factureren 

4. Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat Teboza deze bij hem aflevert of 

doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst feitelijk ter 

beschikking worden gesteld. Indien Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken 

van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Teboza gerechtigd de zaken 

op te slaan voor rekening en risico van Afnemer. Eventuele kosten van extra transport, opslag, 

verzekering en of andere extra kosten zijn voor rekening van Afnemer. 

5. Indien de datum van feitelijke levering op verzoek of door toedoen van Afnemer wordt  

uitgesteld, Afnemer om leveringen in gedeelten verzoekt en/of Goederen niet worden afgehaald, 

dan gaat het risico voor de Goederen desondanks op Afnemer over met ingang van het moment 

dat deze Goederen in de administratie en/of de opslagruimte van Teboza als ‘goederen van 

Afnemer’ zijn geïdentificeerd 

6. Indien Teboza een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven 

levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Behoudens opzet op grove schuld van Teboza of 

haar leidinggevende ondergeschikten, kan Afnemer bij een overschrijding van de levertijd tot 30 

dagen geen aanspraak maken op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. 

Indien de levertijd wordt overschreden met meer dan 30 dagen, dient Afnemer Teboza 

schriftelijk in gebreke te stellen waarbij aan Teboza nog een redelijke termijn wordt gegund om 

aan haar verplichtingen te voldoen, zonder dat Afnemer enige aanspraak op schadevergoeding 

kan laten gelden. Mocht verzuim na ingebrekestelling intreden, dan zal Teboza in overleg treden 

met Afnemer over nakoming c.q. ontbinding van de overeenkomst. Afnemer kan slechts 

aanspraak maken op vergoeding van schade, indien zulks schriftelijk van te voren is 

overeengekomen. Eventuele door Teboza te vergoeden schade zal nimmer groter zijn dan dat 

gedeelte van het factuurbedrag, dat betrekking heeft op de niet, niet-tijdig, niet-juist of niet-

volledig geleverde Goederen. 
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7. Indien Teboza gegevens behoeft van Afnemer in het kader van uitvoering van de overeenkomst, 

vangt de levertijd aan nadat Afnemer deze aan Teboza ter beschikking heeft gesteld.  

 

Artikel 6 Onderzoek, reclames 

 

1. Op de Afnemer rust de uitdrukkelijke plicht om onmiddellijk en indien dit niet mogelijk is bij de 

eerst mogelijke gelegenheid na ontvangst van de zaken of diensten, te onderzoeken of de 

afgeleverde zaken of diensten aan de overeenkomst beantwoorden. Daarbij behoort Afnemer in 

elk geval te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van de ontvangen zaken en diensten 

overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen. 

2. Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken, waaronder die over kwantiteit en kwaliteit, 

dienen bij versproducten uiterlijk binnen 24 uur na aflevering en bij overige producten uiterlijk 

binnen twee dagen na aflevering aan Teboza kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen 

schriftelijk en gemotiveerd aan Teboza te worden medegedeeld, bij gebreke waarvan Afnemer 

het beroep dat de afgeleverde zaken niet aan de overeenkomst beantwoorden, niet meer jegens 

Teboza kan doen gelden.  

3. Klachten met betrekking tot niet zichtbare gebreken dienen onmiddellijk na constatering aan 

Teboza kenbaar te worden gemaakt en binnen acht dagen bij de Teboza schriftelijk gemotiveerd 

te worden medegedeeld.  

4. Indien de Afnemer reclameert is Afnemer verplicht Teboza in de gelegenheid te stellen de 

producten te (doen) inspecteren om de gepretendeerde tekortkomingen vast te stellen. Is aan 

Afnemer een model of monster getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn 

getoond zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt 

overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. 

5. Geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, 

maat, etc. vormen geen grond voor reclame. Hetzelfde geldt voor kleurverschillen als gevolg van 

lichtinval en/of weersinvloeden. 

6. Indien een reclame bestaat met betrekking tot een gedeelte van de levering, geeft dit geen 

aanleiding tot afkeuring van de gehele levering. Teboza is niet gehouden om op monster 

gekochte of in de vestiging van Teboza uitgezochte Goederen terug te nemen. Wenst Afnemer 

gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks alleen met voorafgaande schriftelijke 

toestemming van Teboza op de wijze zoals door Teboza aangegeven. De kosten en risico’s 

verbonden aan retourzendingen zijn voor risico van Afnemer. 

7. Afnemer zal in geen geval aanspraak tegen Teboza kunnen doen gelden nadat Afnemer (een 

gedeelte van) het geleverde in gebruik heeft genomen, bewerkt of verwerkt heeft. Slechts zaken 

in ongeschonden staat en in de originele verpakking, niet voorzien van eigen van de Afnemer 

afkomstige gegevens zoals reclame, handelsnaam, merk, prijzen en andere aantekeningen, 

kunnen voor creditering in aanmerking komen. 

8. Indien de bezwaren van Afnemer door Teboza gegrond worden bevonden, heeft Teboza het 

recht om hetzij de producten kosteloos te herstellen, hetzij te vervangen, een en ander naar 

keuze van Teboza. 

9. Creditering geschiedt uitsluitend via een creditnota. De waarde van de retourzaken wordt eerst 

verrekend na ontvangst door de Afnemer van de creditnota en slechts tot het bedrag van de 

creditnota.  

10. Reclames schorten de (betalings)verplichtingen van Afnemer niet op.  

 

Artikel 7 Diensten 

 

1. Indien Teboza Diensten verleent aan Afnemer, dan zal Teboza zich inspannen om deze Diensten 

zo goed mogelijk te verrichten. Afnemer stemt ermee in dat Teboza voor de uitvoering van 

Diensten één of meer derden kan inschakelen.  
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2. Voor tekortkomingen van derden, die niet in dienstverband van Teboza werken, is Teboza niet 

aansprakelijk behoudens opzet of grove nalatigheid van de kant van Teboza. De bevoegdheid tot 

het inschakelen van derden omvat tevens de bevoegdheid om namens Afnemer in te stemmen 

met een beperking van aansprakelijkheid door de betreffende derden. 

3. Door Teboza verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook en tot wie dan ook gericht, zijn 

vrijblijvend. De toepassing, verwerking en het gebruik van geleverde goederen en adviezen komt 

geheel voor rekening van Afnemer. 

 

Artikel 8 Monsters en modellen 

Is aan de Afnemer een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als 

aanduiding te zijn verstrekt, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat het te leveren product 

daarmee zal overeenstemmen.  

Artikel 9 Geheimhouding 

 

1. Afnemer verbindt zich jegens Teboza tot volledige geheimhouding van alles wat hem ter kennis 

komt met betrekking tot de Overeenkomst in de meest brede zin, derhalve met inbegrip van 

maar niet beperkt tot ideeën, producten, processen, werkwijzen, werkzaamheden, knowhow en 

intellectuele eigendomsrechten. Deze geheimhoudingsplicht duurt onverminderd voort na 

beëindiging van de Overeenkomst tussen partijen.  

 

2. Voor niet publiek toegankelijke gegevens van Afnemer waarvan Teboza bij de uitvoering van de 

Overeenkomst kennis neemt en die niet door Afnemer uitdrukkelijk als geheim te houden zijn 

gekenmerkt geldt geen geheimhoudingsplicht voor Teboza. 

 

3.    De geheimhoudingsplicht geldt niet voor zover deze in strijd komt met wettelijke verplichtingen 

van Teboza of Afnemer c.q. indien er een ernstig gevaar voor personen of goederen wordt 

geconstateerd.  

 

Artikel 10 Boete 

 

Indien Afnemer hetgeen in deze algemene voorwaarden ter zake van de intellectuele 

eigendomsrechten/gebruik van stukken en/of ter zake van de geheimhouding is bepaald schendt, zal 

hij jegens Teboza een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van  

€ 10.000,-- per overtreding verbeuren, alsmede een onmiddellijk opeisbare niet voor rechterlijke 

matiging vatbare boete van € 500,-- voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd 

het recht van Teboza op schadevergoeding.  

 

Artikel 11 Intellectuele eigendomsrechten en gebruik van stukken  

 

1. Indien Teboza diensten verleent aan Afnemer, dan geldt dat Teboza alle rechten van intellectuele 

eigendom voor zich behoudt, in de meest ruime zin en in de meest volledige omvang in het 

bijzonder auteursrecht op in het kader van de dienstverlening door haar gebruikte stukken en 

gegevens waaronder analyses, modellen, overzichten, programmatuur, technieken of die het 

resultaat zijn van de door Afnemer krachtens de Overeenkomst verrichtte werkzaamheden, 

tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer erkent dat Teboza ter zake rechthebbende 

is. 

2. Afnemer heeft het recht de door Teboza geleverde producten en diensten aan te wenden voor 

eigen gebruik. Uitgebrachte stukken mogen door Afnemer slechts met vermelding van de naam 
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van Teboza en woordelijk in hun geheel worden gepubliceerd. Ieder ander gebruik is niet 

toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Teboza. 

3. Afnemer verbindt zich jegens Teboza op generlei wijze (met uitzondering van het toegestane 

gebruik) direct of indirect even genoemde intellectuele eigendomsrechten te schenden of aan te 

tasten door gebruikmaking of anderszins, ook niet door een vordering tot nietigverklaring. 

4. Het is Afnemer niet toegestaan deze rechten zonder schriftelijke toestemming van Teboza geheel 

of gedeeltelijk aan derden over te dragen of in een gemeenschap, vennootschap of 

rechtspersoon in te brengen dan wel de door Teboza geleverde producten en diensten aan 

derden in gebruik te geven. 

5. Afnemer vrijwaart Teboza voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van 

intellectuele eigendom op door de Afnemer verstrekte materialen of gegevens, die bij de 

uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt. 

6. Indien Afnemer aan Teboza informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. 

verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij 

zijn van virussen en defecten.  

 

Artikel 12 Betaling 

 

1. Betaling dient te geschieden in euro’s contant bij levering oftewel binnen 14 dagen na 

factuurdatum indien het versproducten betreft oftewel binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij 

schriftelijk anders is overeengekomen. Daarnaast zal betaling dienen te geschieden in Nederland 

en wel op één van de navolgende wijzen: hetzij in contanten op het kantooradres van Teboza, 

hetzij op een door Teboza aangehouden bank- of girorekening bij een (vestiging van een) in 

Nederland gevestigde bank. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de 

betalingsverplichting niet op. Afnemer kan uitsluitend schriftelijk bezwaar maken tegen een 

factuur binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van die termijn wordt Afnemer geacht 

ingestemd te hebben met de betreffende factuur. 

2. Afnemer kan zich jegens Teboza niet beroepen op verrekening. Deze bepaling geldt niet voor 

zover Afnemer een consument is indien deze aan de voor verrekening in de wet gestelde eisen 

voldoet. Teboza is bevoegd bedragen die zij te eniger tijd van Afnemer heeft te vorderen, te 

verrekenen met bedragen die Teboza of een aan haar verbonden vennootschap verschuldigd is 

of zal zijn aan Afnemer. 

3. Na het verstrijken van de in lid 1 genoemde termijn is Afnemer van rechtswege in verzuim 

zonder dat een ingebrekestelling is vereist. Afnemer is alsdan een vertragingsrente verschuldigd 

van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente 

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

berekend vanaf het moment dat Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het 

volledige bedrag. Daarnaast is Afnemer aan Teboza een kredietbeperkingstoeslag verschuldigd 

gelijk aan 3% van het openstaande factuurbedrag. 

4. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van 

de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.  

5. In geval van liquidatie, (aanvraag) faillissement, toelating tot de schuldsanering uit hoofde van de 

Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn de 

vorderingen van Teboza op Afnemer onmiddellijk opeisbaar. 

6. Indien er goede grond bestaat te vrezen dat Afnemer haar verplichtingen niet stipt zal nakomen, 

zijn alle vorderingen van Teboza op Afnemer terstond opeisbaar en is Afnemer verplicht op 

eerste verzoek van Teboza terstond genoegzame en in de door Teboza gewenste vorm zekerheid 

te stellen en deze zo nodig aan te vullen voor de nakoming van al zijn verplichtingen. Zolang 

Afnemer daar niet aan heeft voldaan, is Teboza gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op 

te schorten. 

7. Indien Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, zoals 

omschreven in lid 1, is Afnemer gehouden alle door Teboza gemaakte buitengerechtelijke 
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kosten, proceskosten en executiekosten en kosten voor rechtskundige bijstand voor zijn rekening 

te nemen en volledig te betalen. Onder deze kosten zijn ook begrepen andere en/of hogere 

redelijkerwijs gemaakte kosten dan de krachtens de door de wet te begroten proceskosten. 

8. Teboza kan zijn vorderingen uit hoofde van alle transacties overdragen aan een 

kredietverzekeraar naar zijn keuze.  

 

Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud 

 

1. Alle door Teboza geleverde zaken in de ruimste zin des woords blijven eigendom van Teboza 

totdat Afnemer alle verplichtingen uit alle met Teboza gesloten overeenkomsten is nagekomen. 

2. Afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch 

op enige andere wijze te bezwaren. Indien derden beslag leggen op de onder 

eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, 

is Afnemer verplicht Teboza zo snel mogelijk daarvan op de hoogte te stellen; 

3. Door Teboza geleverde zaken, die krachtens het eerste lid van dit artikel onder het 

eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening 

worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. Op het moment dat 

Afnemer in faillissement of surseance van betaling verkeert is doorverkoop in het kader van de 

normale uitoefening van het bedrijf niet toegestaan. 

4. In geval van verkoop is Afnemer gehouden deze Goederen eveneens en slechts onder beding 

van dit eigendomsvoorbehoud en overeenkomstig het bepaalde in dit artikel, te leveren. 

Afnemer is gehouden de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zorgvuldig en als herken- 

baar eigendom van Teboza te bewaren en deze afdoende te verzekeren tegen alle bedrijfs- en 

overige risico’s (waaronder begrepen – doch niet beperkt tot – brand, diefstal, waterschade, 

ontploffing, etc.). Op eerste verzoek van Teboza zal Afnemer kopieën verstrekken aan Teboza 

van de ter zake geldende verzekeringspolissen, inclusief een bewijs van tijdige premiebetaling. 

5. Indien het eigendomsvoorbehoud wordt ingeroepen, heeft Afnemer geen recht op vergoeding 

van de bewaringskosten, noch kan zij zich ter zake op een retentierecht beroepen. 

6. Voor het geval dat Teboza zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft 

Afnemer reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Teboza of door deze 

aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Teboza zich 

bevinden en die zaken mede terug te nemen. De Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking 

te verlenen op straffe van een onmiddellijke opeisbare boete van 10 % per dag van al het door 

haar aan Teboza verschuldigde.  

7. Op geleverde Goederen die door betaling in eigendom van Afnemer zijn overgegaan - of die zijn 

verwerkt - en zich nog in handen van Afnemer bevinden, vestigt Afnemer hierbij ten behoeve 

van Teboza een pandrecht tot zekerheid van de nakoming van vorderingen, anders dan die 

genoemd in lid 1 van dit artikel (waaronder begrepen – maar niet beperkt tot – toekomstige  

vorderingen), die Teboza op Afnemer mocht hebben of verkrijgen. Op eerste verzoek van Teboza 

zal Afnemer de Goederen, die vallen onder dit pandrecht, aan Teboza ter hand stellen om 

daarmee een vuistpand te realiseren. Lid 6 van dit artikel is daarbij van overeenkomstige 

toepassing. 

8. Afnemer is voorts verplicht om op eerste verzoek van Teboza: eventuele vorderingen van 

Afnemer op verzekeraars betreffende de Goederen bedoeld in dit artikel aan Teboza te 

verpanden; en/of eventuele vorderingen van Afnemer op haar debiteuren betreffende de 

Goederen bedoeld in dit artikel aan Teboza te verpanden; en/of op andere manieren 

medewerking te verlenen aan alle redelijke maatregelen die Teboza wenst te treffen ter 

bescherming van haar belangen en/of eigendomsrechten, mits de te treffen maatregelen 

Afnemer niet onevenredig hinderen in zijn bedrijfsvoering 
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Artikel 14 Garantie 

 

1. Teboza geeft geen andere of verdergaande garantie op Goederen dan de garantie van haar 

toeleveranciers en/of producenten voor het betreffende Goed. 

2. Wordt door een toeleverancier en/of producent in het algemeen geen garantie op een Goed 

verstrekt, dan garandeert Teboza dat het betreffende Goed de eigenschappen bezit die men 

daarvan mag verwachten gedurende een termijn na aankoop, die redelijk is voor een dergelijk 

producten. 

3. De in het eerste lid van dit artikel genoemde garantie geldt eveneens, indien de te leveren zaken 

zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland en Afnemer van dit gebruik ten tijde van het 

aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan Teboza. 

4. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garantie, zal Teboza de zaak binnen redelijke 

termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na 

schriftelijke kennisgeving ter zake het gebrek door Afnemer, vervangen. Afnemer verbindt zich 

reeds nu de vervangen zaak aan Teboza te retourneren en de eigendom aan Teboza te 

verschaffen. 

5. De genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van 

onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik, opslag of transport door Afnemer of derden of indien zij 

de zaken hebben aangewend voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd is. 

6. Zolang Afnemer niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten 

overeenkomsten voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.  

7. Afnemer zal bij doorverkoop van Goederen aan derden geen verdergaande garantie verstrekken 

dan die weergegeven in dit artikel. 

8. Op Diensten wordt geen garantie verstrekt. 

 

Artikel 15 Opschorting en ontbinding 

 

1. Indien Afnemer niet, niet-behoorlijk of niet-tijdig aan enige verplichting voldoet, welke voor 

hem uit de overeenkomst mocht voortvloeien, alsmede in geval van faillissement, surseance 

van betaling, onder curatele stelling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van Afnemer, is 

Teboza te harer keuze gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en 

onverminderd de haar verder toekomende rechten, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te 

ontbinden, dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Voorts worden 

alle vorderingen van Teboza op Afnemer in die gevallen terstond opeisbaar. 

2. Voorts is Teboza bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden dan wel op te schorten indien 

aan Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de 

voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of 

onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze 

voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.  

3. Teboza is eveneens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden 

voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar 

maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich 

anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding 

van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 

4. In geval van ontbinding is Afnemer verplicht om Teboza de schade te vergoeden die zij daardoor 

lijdt, welke schade minimaal gelijk is aan het bedrag van reeds aanbetaalde termijnen op de 

betreffende Overeenkomst. 

5. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Teboza op Afnemer 

onmiddellijk opeisbaar. Indien Teboza de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij 

zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. Teboza behoudt steeds het recht schadevergoeding 

te vorderen.  
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Artikel 16 Emballage en zichtzendingen 

 

1. De Afnemer mag emballage binnen 30 dagen op eigen kosten en leeg, gereinigd en in 

onbeschadigde staat retourneren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Indien de Afnemer 

de overeengekomen verplichtingen met betrekking tot emballage niet nakomt, zijn alle kosten 

die hieruit voortvloeien voor zijn rekening, dergelijke kosten zijn o.a. de kosten van vervanging, 

herstel of reiniging. 

2. Uitsluitend indien Teboza dit tevoren schriftelijk aan Afnemer heeft bevestigd, kunnen de door of 

namens Teboza afgeleverde goederen beschouwd worden als zichtzending voor shows, 

tentoonstellingen, beurzen en/of voor andere door Teboza aan te geven doeleinden. Ook op 

zichtzendingen zijn deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing. 

 

Artikel 17 Aansprakelijkheid en overmacht 

 

1. Indien door Teboza geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Teboza jegens 

Afnemer beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld. 

2. Indien Teboza aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot 

maximaal het factuurbedrag, althans dat gedeelte van de overeenkomst waarop de 

aansprakelijkheid betrekking heeft. Indien geen contractsom kan worden aangewezen is de 

aansprakelijkheid  van Teboza beperkt tot het bedrag dat zij ter zake van haar 

bedrijfsaansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt. 

3. Teboza is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, 

gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfstagnatie.  

4. De aansprakelijkheidsbeperkingen in de leden 1, 2 en 3 blijven buiten toepassing, voor zover de 

betreffende schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Teboza of haar leidinggevende 

ondergeschikten of voor zover de aansprakelijkheid van Teboza voortvloeit uit 

dwingendrechtelijke bepalingen. 

5. Teboza is niet aansprakelijk voor schade, welke ontstaat in verband met door Teboza (of door 

Teboza ingeschakelde tussenpersonen, vertegenwoordigers en medewerkers) verstrekte 

mededelingen, toelichtingen of adviezen in de ruimste zin des woords, zoals (maar niet beperkt 

tot) ten aanzien van laden, lossen, vervoer, opslag, bewaring, gebruik, samenstelling en/of 

geschiktheid van door haar of derden aan Afnemer geleverde goederen. 

6. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Teboza of haar leidinggevende 

ondergeschikten, zal Afnemer Teboza vrijwaren voor alle aanspraken van derden, uit welken 

hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende 

met de geleverde zaken c.q. voortvloeiende uit het gebruik van de geleverde zaken, tenzij 

Afnemer geen enkel verwijt met betrekking tot de schade valt te maken. 

7. Indien de rechter in een voorkomend geval mocht oordelen dat Teboza geen beroep toekomt op 

de uitsluitingen en/of beperkingen van aansprakelijkheid als vermeld in de leden 1 tot en met 6, 

is aansprakelijkheid van Teboza voor directe en indirecte schade in elk geval beperkt tot 

maximaal het bedrag (in welk bedrag rente en kosten zijn begrepen) waarop aanspraak kan 

worden gemaakt op grond van de door Teboza afgesloten aansprakelijkheidsverzekering. Indien 

verzekeraars niet tot uitkering overgaan of de schade niet door een verzekering wordt gedekt, 

is de aansprakelijkheid van Teboza beperkt tot Schade tot een maximum van de netto-

factuurwaarde van de desbetreffende levering / Dienst, doch in ieder geval tot een maximum 

van € 5.000,-. 

8. Teboza bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke zij ter afwering van haar 

eigen aansprakelijkheid jegens Afnemer kan inroepen, mede ten behoeve van haar 

ondergeschikten, de niet-ondergeschikten voor wier gedragingen Teboza ingevolge de wet 

aansprakelijk zou zijn en de toeleveranciers van Teboza.  

9. Iedere aansprakelijkheid van Teboza jegens Afnemer vervalt na verloop van 1 maand nadat de 

Goederen aan Afnemer zijn geleverd en/of de Diensten voor Afnemer zijn afgerond. 
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10. Teboza is niet aansprakelijk voor vertraging, niet- of niet-juiste levering als een direct of indirect 

gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan elke omstandigheid buiten 

de wil en toedoen van Teboza, die de normale uitvoering van de overeenkomst verhinderd of 

zodanig bemoeilijkt dat deze redelijkerwijze niet van Teboza kan worden verlangd, zoals onder 

andere staking, ziekte en/of bovenmatig ziekteverzuim, gebrek aan personen, grondstoffen en/ 

of materiaal, overheidsmaatregelen met inbegrip van in- en uitvoermaatregelen, 

tekortkomingen aan de zijde van door Teboza ingeschakelde derden (waaronder begrepen 

toeleveranciers), gebreken aan en/of beschadiging van productiemiddelen, 

transportbelemmeringen en/of storingen in het verkeer, etc. Teboza kan zich ook op 

overmacht beroepen, als de betreffende omstandigheid die overmacht veroorzaakt is 

ingetreden nadat Teboza had moeten leveren. 

11. Onverminderd aan partijen verder toekomende rechten geeft overmacht beide partijen de 

bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden voor het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan 

nadat de overmacht situatie twee maanden heeft voortgeduurd, zonder dat partijen over en 

weer tot enigerlei schadevergoeding zullen zijn gehouden.  

12. Voor zover Teboza ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn 

verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het 

nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Teboza 

gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te 

factureren. Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk 

overeenkomst 

13. Indien de wederpartij een consument is, gelden voor deze – in afwijking van het in dit artikel 

bepaalde – de wettelijke bepalingen. 

 

Artikel 18 Verjaring 

 

Iedere vordering jegens Teboza, behalve die welke door Teboza is erkend, vervalt door het enkele 

verloop van twaalf maanden na het ontstaan van de vordering. 

 

Artikel 19 Risico-overgang 

 

Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat 

op Afnemer over op het moment waarop deze producten aan Afnemer juridisch en/of feitelijk 

worden geleverd en daarmee in de macht van Afnemer of van een door Afnemer aan te wijzen derde 

worden gebracht. 

 

Artikel 20 Vertegenwoordiging 

 

Indien de Afnemer namens een of meerdere anderen optreedt is hij, onverminderd de 

aansprakelijkheid van die anderen tegenover Teboza aansprakelijk als ware hij zelf de Afnemer. 

 

Artikel 21 Consumententransacties 

 

Indien Afnemer een consument is, gelden de bepalingen van deze voorwaarden niet voor zover zij 

vallen binnen het bereik van artikel 6:236 BW en ook niet voor zover deze voorwaarden anderszins in 

strijd zijn met dwingend rechtelijke bepalingen. 

 

Artikel 22 Wijziging van de voorwaarden 

 

Teboza is bevoegd wijzigingen in de voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking 

op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Teboza zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan 

Afnemer toezenden en op de website bekend maken. 
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Artikel 23 Toepasselijk recht/geschillen 

 

1. Op alle aanbiedingen/offertes van en overeenkomsten met Teboza is uitsluitend het 

Nederlandse recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties 

inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) 

wordt nadrukkelijk uitgesloten. 

2. Alle geschillen die tussen Afnemer en Teboza mochten ontstaan, onder andere voortvloeiende 

uit offertes, aanbiedingen, overeenkomsten, leveringen en verrichte diensten, zijn onderworpen 

aan het oordeel van de bevoegde rechter van het Arrondissement Limburg, tenzij regels van 

dwingend rechtelijke aard zich hiertegen verzetten. 


