Algemene Voorwaarden Trend Design
Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en op alle overeenkomsten
tussen Trend Design en een wederpartij (hierna te noemen: “opdrachtgever” ). Deze algemene voorwaarden
zijn ook van toepassing op alle buitencontractuele relaties tussen partijen, zoals onrechtmatige daad.
1.2 Onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Trend Design, voor de
uitvoering waarvan door Trend Design derden dienen te worden betrokken.
1.3 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien Trend Design deze schriftelijk
bevestigd. Ze gelden alleen voor die overeenkomst waarbij ze zijn gemaakt; voor het overige blijven deze
algemene voorwaarden van kracht.
1.4 Bij strijdigheid van deze algemene voorwaarden met die van de opdrachtgever gelden deze algemene
voorwaarden met nadrukkelijke uitsluiting van de voorwaarden van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van
eventuele voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk
nietig zijn of vernietig mogen worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig
van toepassing. Trend Design en opdrachtgever zullen als dan 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 worden genomen.
Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1
Alle offertes en aanbiedingen van Trend Design zijn vrijblijvend.
2.2
Onverminderd het bepaalde in lid 1 van dit artikel zijn offertes van Trend Design niet langer geldig dan
30 dagen, tenzij anders schriftelijk aangegeven.
2.3
De prijzen in de genoemde offertes zijn inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege.
Eventuele, in het kader van de overeenkomst, te maken kosten waaronder reis- en verblijf- verzend- en
administratiekosten zijn niet inbegrepen. Tenzij anders schriftelijk aangegeven.
2.4
Overeenkomsten van koop en van uitvoering van werkzaamheden, evenals alle overige
overeenkomsten komen eerst tot stand na schriftelijke bevestiging van de opdracht door Trend Design dan wel
bij gebreke daarvan, door feitelijke uitvoering door Trend Design van de overeenkomst, dan wel door betaling
van de overeengekomen prijsafspraken.
2.5
Trend Design kan niet aan haar offertes en aanbiedingen gehouden worden indien de opdrachtgever
redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke
vergissing of verschrijving bevat.
2.6
Indien de aanvaarding (al dan niet op de ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de
aanbieding opgenomen aanbod is Trend Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Trend Design anders schriftelijk aangeeft.
2.7
Een samengestelde prijsopgave verplicht Trend Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de
opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.8
Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
2.9
Indien een door Trend Design uitgebrachte offerte niet wordt aanvaard, heeft Trend Design het recht
om alle kosten die zij heeft moeten maken om haar aanbieding te verstrekken, in rekening te brengen bij
diegene door wie die offerte is aangevraagd.
Artikel 3; Uitvoering van de overeenkomst
3.1 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Trend Design het recht
bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden .
3.2 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Trend Design zijn
verstrekt, heeft Trend Design het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de
vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te
brengen.
3.3
Trend Design is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Trend Design is uitgegaan
van de door de opdrachtgever verstrekt onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of
onvolledigheid voor Trend Design kenbaar behoorde te zijn.
Artikel 4; Wijziging van de overeenkomst
4.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering
noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in
onderling overleg die overeenkomstig aanpassen. Opdrachtgever is verplicht hieraan zijn medewerking te
verlenen.
4.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van
voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloedt. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal

Trend Design daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding
van dit honorarium tot gevolg heeft. De kosten zullen als meerwerk aan opdrachtgever in rekening worden
gebracht. Indien de kosten meer bedragen dan 25% van het oorspronkelijke order bedrag exclusief BTW, is
opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij Trend Design aanbiedt de kosten voor zover
deze meer bedragen dan hier bedoelde 25% voor haar rekening te nemen.
Artikel 5; Montage
5.1 Onder montage wordt verstaan, demontage van oude kozijnen, montage van nieuwe kozijnen, afwerken
van de buitenzijde van de vervangen kozijnen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Metsel-, tegel-,
stukadoors-, beton-, en schilder-werkzaamheden, zomede werkzaamheden aan verwarmingsinstallaties,
zonwering en dergelijke, indien niet schriftelijk overeengekomen, komen voor rekening en risico van
opdrachtgever.
5.2 Trend Design zal bij de montage steeds de nodige zorg betrachten. Indien Trend Design ter zake van
schade als gevolg van montage-werkzaamheden uit hoofde van overeenkomst met de opdrachtgever
aansprakelijk is, geldt uitsluitend het bepaalde in artikel 14. Voor schade die het gevolg is van reeds bestaande
bouwkundige gebreken, waaronder bijvoorbeeld scheuren, (losliggende) stenen of andere al dan niet verborgen
gebreken welke voor (de)montage reeds aanwezig waren, is Trend Design niet aansprakelijk.
5.3 Door Trend Design opgeleverde renovatieprojecten word een garantietermijn van 2 jaar op montage
gehanteerd, tenzij anders aangegeven in de overeenkomst
Artikel 6; Contractsduur, uitvoeringstermijn
6.1 De overeenkomst tussen Trend Design en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit
de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn
overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de
opdrachtgever Trend Design derhalve schriftelijk met inachtneming van een redelijk termijn in gebreke te
stellen voordat van verzuim sprake kan zijn.
Artikel 7; Honorarium
7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van
werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Trend Design,
geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is
overeengekomen. Trend Design is gerechtigd de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen.
7.3 Indien Trend Design met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Trend Design
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.
7.4 Voorts is Trend Design gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich sinds het moment van
totstandkoming van de overeenkomst de tarieven ten aanzien van bijvoorbeeld lonen zijn gestegen.
7.5 Bovendien mag Trend Design het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de
werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in
zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, zulks niet toerekenbaar is aan
Trend Design. Dat in redelijkheid niet van Trend Design mag worden veracht de overeengekomen
werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium.
Artikel 8; Betaling
8.1 Betaling van het aan Trend Design verschuldigde bedrag moet, zonder verrekening en/of opschorting,
plaatsvinden binnen de op de factuur genoemde termijn. Als op de factuur geen termijn is genoemd dan moet
betaling plaatsvinden uiterlijk 7 dagen na de dag waarop Trend Design de factuur heeft ingediend. In elk geval
dient uiterlijk op de laatste montagedag of oplevering volledige betaling te geschieden, tenzij uitdrukkelijk
schriftelijk anders overeengekomen.
8.2 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen dan
komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever.
Trend Design is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door haar
is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente van 1.5% per maand of een zoveel hogere of lagere percentage
dat als kennelijk redelijk kan worden aangemerkt in rekening te brengen, gerekend vanaf de dag van verzuim.
8.3 De eventueel gemaakt gerechtelijke en executie-kosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.
De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het verschuldigde bedrag inclusief BTW. De
buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste € 500 ,-.
8.4 Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn (financiële)
verplichtingen dan vervallen onherroepelijk alle garanties.
Artikel 9; Eigendomsvoorbehoud
9.1 Trend Design behoudt zich de eigendom voor van alle door Trend Design aan opdrachtgever geleverde

zaken totdat de (koop)prijs hiervan geheel is voldaan, daaronder begrepen buitengerechtelijke kosten, rente en
boetes en anderszins. De eigendomsvoorbehoud geldt ook indien Trend Design op de opdrachtgever vordering
mocht verkrijgen wegens het tekortschieten van opdrachtgever in één of meer van diens verplichtingen jegens
Trend Design.
9.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden, noch
op enige andere wijs te bezwaren. Evenmin mag opdrachtgever de geleverde of nog te leveren zaken,
ondermeer, niet vermengen, verwerken of verkopen.
9.3 Indien opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van de prestaties als in dit artikel bedoeld, is Trend Design
gerechtigd de zaken die aan haar toebehoren zelf en voor rekening van de opdrachtgever terug te (doen) halen
van de plaats waar zij zich bevinden. Opdrachtgever zal hieraan medewerking verlenen. Opdrachtgever geeft
reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Trend Design of door deze aan te wijzen derden
om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Trend Design zich bevinden en die zaken mede terug
te nemen.
Artikel 10; Reclames
10.1 Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep doen indien hij niet binnen bekwame tijd
nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijker had moeten ontdekken bij Trend Design schriftelijk heeft
geprotesteerd. Onder bekwame tijd wordt verstaan binnen acht dagen na oplevering van het werk of na
levering van de zaken.
10.2 Klachten over facturen dienen binnen acht dagen na ontvangst van de factuur schriftelijk bij Trend Design
te zijn ingediend.
10.3 Indien een klacht gegrond is, zal Trend Design de zaken vervangen dan wel repareren, tenzij dit inmiddels
voor Trend Design niet meer mogelijk is of door opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden
10.4 Indien vervanging dan wel herstel niet mogelijk of zinvol is, zal Trend Design slechts aansprakelijk zijn
binnen de grenzen van artikel 14.
10.5 Opdrachtgever verliest alle rechten en bevoegdheden indien hij niet binnen de in dit artikel vermelde
termijn heeft gereclameerd en/of Trend Design de gelegenheid heeft geboden om de gebreken te herstellen.
10.6 Het recht op reclamatie vervalt zodra de zaken zijn verwerkt of daaraan wijzigingen zijn aangebracht
Artikel 11: Beëindiging
11.1 Trend Design is bevoegd de overeenkomst met opdrachtgever te beëindigen op grond van iedere
tekortkoming door opdrachtgever in nakoming van een overeenkomst, onverminderd het recht van Trend
Design om schadevergoeding te vorderen.
11.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 8 (betaling) en de overige haar toekomende rechten zijn de
vorderingen van Trend Design op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, zonder dat ingebrekestelling of
rechterlijke tussenkomst zal zijn vereist, zonder dat Trend Design tot enige schadevergoeding gehouden zal
zijn, onder andere in de navolgende situaties:
a) Ingeval opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, hij zijn eigen faillissement aanvraagt, of
indien hij surseance van betaling aanvraagt, of de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op opdrachtgever
van toepassing wordt verklaard;
b) Ingeval opdrachtgever een natuurlijk persoon is en overlijdt of onder curatele of bewind wordt gesteld;
c) Na het sluiten van de overeenkomst Trend Design ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geeft te
vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet (behoorlijk) zal nakomen;
d) Opdrachtgever verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst
en deze zekerheid uitblijft of naar het oordeel van Trend Design onvoldoende is;
e) Indien opdrachtgever ondanks aanmaning, per aangetekende brief met berichtgeving van ontvangst of per
deurwaardersexploot, in verzuim blijft zijn verplichtingen na te komen binnen de gestelde termijn.
In de gevallen a t/m e is Trend Design bevoegd de verdere uitvoering van alle overeenkomsten met
opdrachtgever op te schorten, dan wel tot (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en
ander onverminderd het recht van Trend Design om volledige schadevergoeding te vorderen.
11.3 In het geval Trend Design de overeenkomst rechtsgeldig beëindigd, is Trend Design gerechtigd – indien
zij inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomsten is nagekomen of deze zal kunnen
nakomen – om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren.
Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.
Artikel 12: Annulering
12.1 Indien opdrachtgever binnen acht dagen na ondertekening wenst te beëindigen, dient hij dit schriftelijk,
bij aangetekend schrijven aan Trend Design mede te delen.
12.2 Indien opdrachtgever de overeenkomst na het verstrijken van acht dagen wenst te beëindigen dient hij dit
eveneens schriftelijk per aangetekend schrijven aan Trend Design mede te delen. De opdrachtgever is dan
gehouden te vergoeden het positief contractsbelang of de werkelijk gemaakte kosten. Onder het positief
contractsbelang vallen de gemaakte verkoopkosten, overheadkosten en de gederfde winst, welke forfaitair

wordt gesteld op 15% van het overeengekomen orderbedrag, tenzij de werkelijke kosten en de gederfde winst
hoger zijn, in welk geval de werkelijke kosten en de gederfde winst door Trend Design van opdrachtgever kan
worden gevorderd.
Artikel 13: Financieringsvoorbehoud
13.1 Indien de overeenkomst is gesloten onder de ontbindende voorwaarden van financiering, dient de
opdrachtgever bij het inroepen van de ontbinding tenminste van drie erkende geld-verstrekkende instellingen
aan Trend Design bewijzen te overhandigen dat hij geen passende financiering heeft gekregen. Opdrachtgever
is gehouden Trend Design na overhandiging van genoemde bewijzen de gelegenheid te bieden haar bekende
geld-verstrekkende instellingen de financiering voor opdrachtgever rond te krijgen. In dat geval is
opdrachtgever gehouden deze financiering te aanvaarden en kan hij op deze grond niet de ontbinding van de
overeenkomst inroepen.
Artikel 14: Aansprakelijkheid
Zodra opdrachtgever een mogelijke grond voor een deugdelijke aanspraak heeft ontdekt of redelijkerwijs had
behoren te ontdekken, is opdrachtgever gehouden om onverwijld, met bescheiden gestaafd en deugdelijk
onderbouwd, het bestaan van deze aanspraak jegens Trend Design schriftelijk mede te delen op straffe van
verval van recht. Trend Design is niet aansprakelijk jegens opdrachtgever zolang opdrachtgever zijn
verplichting jegens Trend Design niet is nagekomen.
14.1 De omvang van de aansprakelijkheid van Trend Design is per gebeurtenis beperkt tot de directe schade en
wel als volgt:
a) Primair geldt dat indien in het desbetreffende geval wordt uitbetaald op grond van de
aansprakelijkheidsverzekering(en), de aansprakelijkheid beperkt is tot dit uitbetaalde bedrag, te vermeerderen
met het bedrag van het eigen risico dat in gevolge de polisvoorwaarden niet ten lasten van die verzekeraar is.
b) Indien ter zake geen verzekering gesloten is of geen polis-dekking verleend is, dan is de schade beperkt tot
maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijzen exclusief BTW. Indien de overeenkomst
hoofdzakelijk een duur-overeenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, dan wordt de voor de
overeenkomst bedongen prijs gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen in een jaar exclusief BTW.
14.2 Indien tengevolge van een gebeurtenis als bedoeld in het eerste lid van dit artikel meer dan één vordering
ontstaat en de gezamenlijke vorderingen de daarbij per gebeurtenis gestelde maxima te boven gaan, worden de
vorderingen na evenredigheid voldaan.
14.3 Trend Design is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, vertraging-schade, gemiste besparingen, bedrijfsschade en schade door dood of lichamelijk letsel. De
aansprakelijkheid van Trend Design gaat nooit verder dan bepaald in deze algemene voorwaarden, ongeacht of
sprake is van vorderingen uit hoofde van een overeenkomst of uit andere hoofde, met name onrechtmatige
daad.
14.4 Voor schade door hulp-personen, ook door hun opzet of bewust roekeloosheid, is Trend Design niet
aansprakelijk.
14.5 Beperkingen van een aansprakelijkheid ten gunste van Trend Design strekken ook ten gunste van de
bestuurders, werknemers en niet ondergeschikte vertegenwoordigers en hulp-personen van Trend Design.
14.6 Indien Trend Design ter zake van enige schade waarvoor zij krachtens de overeenkomst met
opdrachtgever c.q. deze voorwaarden niet aansprakelijk is, door derden aansprakelijk wordt gesteld, zal de
opdrachtgever haar ter zake volledig vrijwaren en Trend Design alles vergoeden wat zij aan deze derden dient
te voldoen.
14.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is
te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Trend Design of de tot haar bedrijfsleiding behorende
leidinggevende ondergeschikten.
Artikel 15: Overmacht / onuitvoerbaarheid opdracht
15.1 Onverminderd de haar verder toekomende rechten heft Trend Design, indien zij door overmacht of ten
gevolge van veranderingen in de omstandigheden die ten tijden van het sluiten van de overeenkomst
redelijkerwijs niet te verwachten waren wordt verhinderd de overeenkomst uit te voeren of tijdig uit te voeren,
het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele door een
schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel te wijzigen, ten keuze van Trend Design zonder dat Trend Design
tot enige schadevergoeding is gehouden. Eén en ander laat onverlet de verplichting van opdrachtgever om het
reeds geleverde en de reeds gemaakte kosten te betalen.
15.2 Onder overmacht wordt ten deze verstaan elke van de wil van Trend Design onafhankelijk – ook al was
deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds voorzien – ten gevolge waarvan de nakoming
en/of tijdige uitvoering van de overeenkomst na redelijkheid door opdrachtgever niet meer kan worden
verlangt, daaronder in elk geval begrepen buitengewone omstandigheden, zoals onder andere stormschade en
andere natuurrampen, belemmering door derden, belemmering in het vervoer in het algemeen, gehele of
gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar zowel hier ten einde als in het land van herkomst
van de materialen, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport na Trend Design of

opdrachtgever, niet of tijdige levering van goederen door leveranciers van Trend Design, ex- en importen,
gehele of gedeeltelijke mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand, storingen, en
ongevallen in het bedrijf of in de middelen van vervoer van Trend Design, dan wel middelen van vervoer van
derden, het opleggen van heffingen of andere overheidsmaatregelen, en dergelijke.
15.3 Indien de (tijdelijke) onmogelijkheden meer dan zes maanden hebben voortgeduurd, wordt de tussen de
partijen bestaande overeenkomst ontbonden, zonder dat één van de partijen recht heeft op enige vergoeding
van de door ontbinding geleden en te lijden schade. Indien Trend Design haar verplichtingen gedeeltelijk is
nagekomen, is Trend Design gerechtigd tot een evenredig deel van de overeengekomen prijs op grondslag van
de reeds geleverde zaken, reeds verrichte werkzaamheden en de gemaakte kosten.
Artikel 16 Garantie
16.1 Bij normaal gebruik en onderhoud wordt de deugdelijkheid van de gemonteerde zaken gewaarborgd door
een periode van tien jaar, te rekenen vanaf de datum van levering en/of montage, met dien verstande dat voor
hang- en sluitwerk van de geleverde zaken garantieperiode geldt van twee jaar.
16.2 Op montage-werkzaamheden zit een garantie van twee jaar.
16.3 De garantie vervalt indien opdrachtgever zonder uitdrukkelijk en schriftelijke toestemming van Trend
Design herstel- of andere werkzaamheden aan het geleverde verrichten dan wel (in zijn opdracht) laat
verrichten. Indien opdrachtgever het geleverde in eigen beheer monteert, vervalt de garantie op het geleverde
eveneens, indien deze montage naar het oordeel van Trend Design ondeugdelijk is.
16.4 Door vervanging of herstel wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
16.5 Indien de opdrachtgever overgaat tot verkoop van de zaak waaraan of waarin de geleverde zaken zijn
gemonteerd, kan de garantie overgaan op de koper van deze zaken mits binnen een maand na de levering van
deze zaken hiervan schriftelijk mededeling is gedaan aan Trend Design.
Artikel 17: Geschillen
17.1 Op deze algemene voorwaarden, op elke overeenkomst tussen Trend Design en de opdrachtgever en alle
daarmee samenhangen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De bepalingen van het
Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens
koop-verdrag) is – voor zover overigens al van toepassing – uitgesloten. Datzelfde geldt voor enige bestaande
of toekomstige nationale of internationale regeling inzake koop van roerende zaken waarvan de werking door
partijen kan worden uitgesloten.
17.2 Alle geschillen tussen partijen samenhangend met de overeenkomsten of daarmee in rechtstreeks of
zijdelings verband staand, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Almelo.

