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Algemene voorwaarden van ltrarry Banis B.V.

Deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden bestaan uiL 9 paginars.

1')

Toepasselijkheid

Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsLen en zíjn van
toepassing op a1 onze (overige) handel-ingen en rechthandelingen en
die van de koper tenzij nadrukkelijk schriftelijk ande:'s is
overeengekomen.

Tenzij de aard of de specÍfÍeke inhoud van een bepaling in deze
voorwaarclen zich daar tegen verzet, is het bepaalde in deze
voorwaarden mede van toepassing op overeenkomsten waarbij wij niet
optreden in de hoedanigheid van verkoper.

De toepasselijkheid van enige algemene of specífÍeke voorwaarden of
bedingen van de koper wordt door ons uitdrukkelijk van de hand
gewezen.

Aanbi-edingen, totstandkoui-ng van overeenkomsten en opgaren en
aanduidingen vÍrn produkten

2.1 Aanbiedingen, offertes, prijzen en prijsopgaven, a1 dan niet voorkomend
in prijslijsten, advertenties en dergelijke, binden ons niet en gelden
slechts a1s een uitnodiging tot het plaatsen van een order door de koper.

2.2 Een overeenkomst komt, slechts tot stand indÍen en voorzover wij een
order van de koper schriftelijk aanvaarden of door ons uitvoering aan
een order wordt gegeven. Hetzelfde geldt voor wijzigingen van en
aanvullingen op enige overeenkomst en/of, deze voorwaarden.
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2.3 fndien wij op verzoek enige prestatl-e verrichten voordat volledige
overeenstemming is berelkt over de prijs en betalingscondiLies voor dieprestatie, za7 de koper ons daarvoor, met inachtneming van het
bepaalde in de artikelen 3 en 5, betalen conform de àan bij ons geldende
tarieven

2.4 A1 onze opgaven van geta -1en, rnaten,, geilichten en/of andere
aanduidingen van de produkten zijn met zorg gedaan maar wij kunnen er
evenwel niet voor instaan dat zich rerzake gÀen afwijkingei zu11en
voordoen- Door ons of door onze leveranciers verstrekte catalogÍ,
tekeningen, fotots of andere afbeeldingen en omschrijvingen dienenslechts t-er algemene informatie en verplichten ons niet tot levering
overeenkomstig de daarop voorlcomende maten, gewichten of
technische details. Eerst wanneer de koper aantoont dat de afgeleverdeproduklen zodanig afwijken van onze opgaven of van de tekeningen,fotors, modellen of anCere afbeeldingà, a.t hij niet meer in redelijkheidtot afname daarvan verplicht kan worden, heeft de koper het recht om de
overeenkomst te ontbinden, echter slechts voorzover die ontbindíng inredelijkheid noodzakelijk is.

3. Pri-jzen

3.1 Al" onze prijzen zijn uitgedrukt 1n Nederlandse guldens en exclusief
omzetbelastlng.

3.2 Prijsverhogingen, voortvloeiend uit heffingen of lasten van
overheidswege, l-oon-sverhogingen of koersstiSgi-ngen, dle na het tot-
standkomen van een overeenkomst van kracht zijn geworden, zul1en
aan de koper worden doorberekend. De koper is geiechtigd om, indien
een prijsverhoging als bedoeld wordt toegepast, de gesÍoten
koopovereenkomst voor zover nog niet uit[evoerd, te annuleren, rnits hÍj
van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van
de kennisgeving der prijsverhoging berichr geeft

3,3 Bij reparatie*opdrachten kunnen wij vooraf geen bi.ndenrle prijsopgaaf
venstr:ekken; eventueel genoernde prijzen kunnen sl-echts alÀ richtprijzen
worden beschouwd.

4.

4.7

tevering

A1s plaats van levering geldt die van het door
Èenzij anders overeengekomen.

ons gebruikte magazitjn,

de verkoopovereenkomst is tret gekoc.hte

i.ndien en voorzover dit doon ons rnet de
op de faktuur of anderszins wordt

4.2 Vanaf het" mornent van sluiting van
voor risiko van tle wederpartij.
Franko levering geschiedt a11een
wederpartij is overeengekomen en
aangegeven.

4.3 Voor bestellingen tot een netto waarde ,,,an Hfl. 50r-- exclusief B.T.l4t.
worden orderbehandelingskosten ten bedrage van Hf1. 7,50 in rekeninggebracht, terwijl w1j ons voorbehouden bóstellíngen bàneden een netto
waarde van Hfl. 15,-* exclusief B.T.l,rï, niet te accepteren.
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4.4 Berekende verpakkingskosten worden volledig gecrediteerd na franco
retourontvangst van de emballage in goede staat.

4.5 htij hebben het recht produkten die door oorzaken onafhankelijk van
onze wil, niet naar de plaats van bestemming vervoerd kunnen worden,
voor rekening en rj-sico van de koper op Le slaan en betaling te verlangen
van de koopprijs, als had de aflevering plaatsgevonden, alsmede van de
opslagkosten, een en ander onvermÍnderd het bepaalde in artÍke1 5.

4.6 Mocht de koper de produkten niet of niet tijdig afnemen, zal hij zonder
ingebrekestelling in verzuim zijn. h/ij zÍjn alsCan gerechtigd de produkten
voor rekening en risico van de koper op Ee slaan of deze aan een derde
te verkopen. De koper brijft de koopsom, vermeerdercl met opslag- en
evenLuele andere kosten verschuldÍgd, echter in een voorkomend geval
verminderd met de netÈo opbrengst van de verkoop aan de derde.
Art.ikel 5 is in deze situatie onverrninde::d van toepassing.

4.7 Al1e produkten, ook de franco verkochte, r,*orden vclor risico van de
koper c.q. de ontvanger vanaf, onze magazijnen vervoerd, zelfs dan
\Àranneer de verv<lerder voor onze zendingen de verklaring op de
vrachtbrief vordert, dat de schaden gedurende het vervoer voor rekening
van de afzender zijn.

/+"8 Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft de koper geen rechu np
enige schadevergoeding terzake. De koper heeft ín dat geval evenmin recht
op onLbinding of opzegging van de overeenkomst, tenzij de overschrijtling
van de afleveringstermijn, zodanig is dat van hem redelijkerwijs niet
kan t'orden verlangd dat hij het desbetreffende gedeelte van de overeenkdmst
in stand 1aat. De koper is alsdan gerechtígd de overeenkomst te
ontbinden of op te zeggen voor het gedeelte waarvoor dat strikt
noodzakelijk is, miLs hij hiervan ons schriftelÍjk kennis geeft en
onvermi,nderd ons recht om binnen drÍe weken na ontvangst van de
kennisgeving de betreffende produlcten alsnog aan de koper af te
leveren.

4.9 Orders of gedeelten van orders, welke niet terstond kunnen worden
geleverd, r+orden, tenzij de koper vooraf anrlers bepaalt, zo spoedig
mogelijk nageleverd.

4.10 Indien gekocht is met levering op een afroep, dient de koper de afroepen
zodanig te stellen dat binnen 6 inaanden na totsLanclkomíng van de
overeenkomst a1le produkten zijn afgeroepen, tenzij andere
afroeptermijn sctrriftelijk werd overeengekomen. Als de koper n1et of nÍettijdig afroept zijn wij gerechtigd cle nog resterende produkten ineens te
leveren en onmiddelijke betaling te vorderen, dan wel - na sommatie op
een termijn van tenrninste B dagen - de overeenkomst eenzijdig te
ontbinden en aanspraak te maken op vergoedíng van de door ons
geleden schade, gederfde winsten daaronder begrepen.

4.11 Wii zijn gerechtigd in gedeelten te leveren. Ten aanzien van levering in
gedeelten worden de bepalingen die gelden voor de levering van de
gehele bestellÍng onverkort Eoegepast. Dit geldt in het bi3zonder met
betrekkÍng toL de terrnijn voor betalingen en recl-ame.
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5. Betaling

5.1 A11e betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum
en zijn strikt netLo, tenzij schriftelijk door ons anders is overeengekomen.

5.2 Al-le aan de koper in rekening gebrachte bedragen moeten zonder
korting, inhouding of verrekening worden vol-daan. De koper heeft
nimmer het rechL om zijn verplichtingen'op te schorten.

5.3 Wij zijn gerechtigd, alvorens (verder) re prest.eren, van de koper te eisen
dat vooruitbetali.ng van de koopsom plaatsvindt of dat deze een
deugdelijke zekerheirl stelt, maxirnaal ter hoogte van heL bedrag daL wij
van de koper te vorderen mochten hebben. Tevens zijn wij gerechtigd
onder rembours Ëe leveren. Bij weigering van de rembourszendÍng is de
koper verplÍcht ons alle hj-eruit voor ons voortvloeiende kosten te
vergoeden.

5.4 Ïeder bedrag dat van de koper wordt ontvangen zal allereersL strekken
ter voldoening van die vorderingen die wij op de koper mochten hebben.
Daarna zal ieder bedrag dat. van de koper wordt ontvangen allereerst
strekken ter voldoening van alle eventuele verschuldigde rent.e en
kosten als bedoeld in 5.5 en 5.6 en daarna steeds van de langst
openstaande factuur.

5.5 De koper is, zonder naclere ingebrekestelling, over a1le bedragen die niet
uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zíjn betaald, vanaf die
dag rente verschuldigd en we1 voor elke maand of gedeelte daarvan l/12
gedeelte van een rente gelijk aan het prornesse disconto van de
Nederlandse Bank N.v. vermeerderd met 3% per jaar. Aan het einde
van elke maand wordt de verschuldigde rente bij de hoofdsom opgeteld
voor de berekening van de rente over (het deel van) de volgende
maand.

5.6 lndien de koper ook na het verstrijken van een bij aangetekende brief
gestelde nadere betalingstermijn het verschuldigde bedrag en rente niet
heeft betaald, is de koper verplicht ons a1le buitengerechtelijke en
gerechtelijke kosten, te vergoeden. De te vergoeden buitengerechtelijke
kosten zu11en worden berekend op basis van het ten Lijde van de
getroffen incassomaatregel geldenrle j-ncassotarief van de Nederlandse
Orde van Advocaten. Deze kosten zu11en echLer minimaal Hfl. 250,*-
bedragen en zijn exclusief de verschuldigde omzetbelasting. De
gerechtelijke kosten betreffen de werkelÍjke kosten.

6. Retourzendingen en inzending ter beoordeli.ng

6.1 Goecleren kunnen uitsluitend na vooraf schriftelijk overeengekomen
akkoordbevinding worden teruggenomen. A11e retourzendingen dienen
ons franco en voor risico van de afzender te worden toegezonden.
Retourzendingen dienen vergezel-d t.e gaan van een opgave van het
factuurnummer waarmecle zij door ons werden geleverà.

6.2 Bij retourzendÍng van conform de bestelling geleverde produkten
behouden wij ons het recht voor een aftrek van 10% adminlstratiekosterr
toe te passen alvorens de waarde te crediteren. Dergelijke
retourzendingen worden'slechts bij franco toezending guà.."pteerd.
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6.3 Wij behouden ons het recht voor om rnet gebruikte produkten, die aan
ons ter beoordeling, respectievelijk voor het. verstrekken van een
reparatieprijsopgave zijn ingezonden en waarvoor drie maanden na ons
beoordelingscommentaar, respectievelijk prijsopgave en na
rappel onzerzijds geen opdracht tot reparatie of retournering is verstrekt,
naar ei-gen goeddunken te handelen, respectievelijk díe te verschrotten.

7. Reclames

7.1 Reclames over door ons geleverde produkten worden cloor ons alleen in
behandeling genomen, indien deze BTNNEN 8 DAGEN na ontvangst der
produkten onder vermelding van factuur* en pakbonnumrner en onder
opgave van redenen schrÍftelijk bij ons zijn ingediend. Reeds geleverde
produkten worden door ons niet teruggenomen dan na schriftelijke
akkoordverklaring onzerzijds en met Ínachtneming van het bepaalde
in artikel 6.

7.2 ltla het ontdekken van enig gebrek is de koper verplicht om het gebruik,
de bewerking, verwerking of inscallatie van de betreffende produkten
onverwijld te staken.

7.3 De koper is verpli-cht ons alle medewerking te verlenen aan een
onderzoek naar de recl-ame over de produkten. De koper heeft geen
recht tot reclameren ten aanzien van produkten waarvan door ons geen
controle kan plaatshebben.

7.4 Gebreken ter zake van een afzonderlijke partij produkten, die onderdeel
uitmaakt van een uit meer partijen bestaande leverantie geven de koper
sl-echts heL recht op ontbinding van de gehele overeenkomst wanneer
van de koper instandhouding van het resterende gedeelte van de
overeenkomst niet in redelijkheid kan worden verlangd.

7.5 De koper kan geen aanspraken terzake van reclames over gebreken
van produkten doen gelden jegens ons zolang de koper enige niet daar
rechtstreeks tegenoverstaande verplÍchting jegens ons niet is nagekomen.

7.6 Indien de koper niet met inachtneming van het voorgaande tijdig, correct
en terecht reclameert t.erzake van gebreken van een produkt zijn wij niet
aansprakelij k.

8. Garanti-e en aansprakelijkheid

8.1 l{ij staan er jegens de koper voor in daL gedurende 12 maanden na
afleveri-ng de produkten naar behoren functioneren, rniLs deze normaal
en zorgvuldig r+orden gebruikt en a1le voor het gebruik van deze produkten
gegeven instructles en andere garantievoorschriften opgenomen Ín de
overeenkomst, de voorwaarden, dan wel in het garantiebewijs, stipt. en
volledig worden nagekomen. De garantie geldt a11een, wanneer de aan
de produkten aangebrachte verzegeling niet in verbroken en ingeval heL
produkten geldt waaraan geen verzegelíng is aangebracht, daaraan
door anderen geen reparaties of andere werkzaamheden zijn verricht.

8.2 rndien wij produhten aan de koper afreveren welke wij van onze
toeleveranciers hebben verkregen, zíjn wij nimmer tot een la.nger
durende of anclerszins verdergaande garantie of aansprakeÍijkheid ten
opzichte van de lcoper gehouden dan waarop wij ten opzichte van onze
toeleverancier aanspraak kunnen maken.
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8.3 fndien tijdig, correct en overeenkornstig de bepalingen van artikel 7 is
gereclameerd en naar ons redelijke oordeel genoegzaam is aanget.oond
dat de produkten niet behoorlijk functioneren, zullen wi-j de keus hebben
hetzij de niet deugdelijk gebleken produkten kosteloos ni"r, Le leveren
tegen retourneri-ng van de ondeugdelijk gebleken produkten, hetzi3 de
betreffende produkten deugdelijk te repareren. Door voldoening aan
de hiervoor genoemde prestaties zullen wij terzake van onze
garantieverplichtingen volledig zijn gekweten en zullen wij tot geen
enkele verdere (schade) vergoeding zíjn gehouden.

8.4 De produkten blijven volledig voor risico van de koper in het geval door
ons aan de produkten reparatie-activiteiten worden verricht, tenzij de
reparatie het gevolg is van een gebrekkige prestatle van ons en niet Ín
redelijkheid van de koper verwacht kan worden dat hij de produkten voor
het bovenstaande risico verzekert.

-6*

8.5 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor
of derden, waaronder mede begrepen
schade, bedrijfs- of milieuschade.

enige indirecte schade van de koper
gevolgschade, lmmateriöle

8.6 Onze aansprakeleikheid jegens de koper ten aanzien van geleverde
produkten is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
Sebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de príjs van het
betreffende produkt (exclusief B.T.W.).

8.7 Voor fouten, nalatigheden, onvolledigheden en dergelijke in d.oor ons
uitgebrachte voorstellen en/of adviezen zijn we slechts aansprakelijk
indien ons terzake een verwljt kan worden gemaakt. fn dat geval is onze
aansprakelijkhel-rt in ieder geval beperkt tot Hf1. 10.000,-- p€r geva1,
met een maxi.mum van Hfl. 30.000,-- p€r koper per jaar.

8.8 0p de aansprakelijkheidsbeperkingen j.n 8.5,8.6 en 8.7 zu11en wij geen
beroep doen indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of
groye schuld van ons of ons leidinggeventl personeel.

8.9 Behoudens in geval van grove schuld of opzet van ons of ons
J-eÍdinggevend personeel , zal de koper ons vrijwaren voor a1le
aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, terzake van
vergoeding van schade, kosten of interessen, verband houdende met de
produkten, c.e. voortvloeiende uit het. gebruik van de produkten.

9.

9.1

Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van de produkten gaat, niettegenstaande de feitelijke
aflevering, pas over op de koper nadat deze al hetgeen hij terzake van
krachtens overeenkomst afgelevercle of af te leveren produkten aan ons
verschuldigd is of zaT worden, volledig heeft voldaan, daaronder mede
begrepen de koomsom, eventuele ingevolge deze voorwaarden of de
overeenkomst verschuldigde toeslagen, rente, belastingen en kosten,
alsmede evenluele krachtens zodanige r:vereenkomst verrichte of te
verri-cht.en werkzaamheden .

9.2 Voordat de eigendom van de prodr.rkten op de koper is overgegaan is de
koper niet bevoegd de §oederen te vervreemden of te bezwaren, ook
niet indien dit doorgaans tot de normale uitoefening van.het bedrijf
behoort, of indien dit de norrnale besternmí-ng van de-goedJren is. Bi3
overtreding van dit verbod is de koopprÍjs, ongeacht de
betalingscondities, terstond en volledig opeisbaar.
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9.3 Wij zijn door de koper onherroepelijk gemachtigd de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde produkten terug te (doen) nemen,
zonder enige rechterlijke Lussenkomst, sommatie of ingebrekestelling.
Door terugneming onder het eigenclomsvoorbehoud wordt. de
overeenkomst niet ontbonden, tenzij wij dit de koper mededelen. Indien
de koper de onder eigendomsvoorbehoud geleverde produkten
doorverkoopt of verwerkt of vermengt, doet hÍj dit als vertegenv/oorcliger
en onder de gehoudenheid - voor zover noodzakeli-jk - a1- z:.jn rechten
aan ons over t.e dragen, zonder dat daardoor zijn verplichtingen jegens
ons zu11en worden verminderd.

10. Statiegeldregeling

10.1 Bij levering in Nederland geldt, ten aanzien van die produkten, waarbij
dat op de prijslijst is vermeld, een statiegeldregeling. Deze regeling kan
zijn op basis van voorbelasting met statiegeld of nabelasting daarmee.

10.2 Ingeval van voorbelasting dÍent koper voor het produkt een prijs te
voldoen vermeerrlerd met statiegeld. Het statiegeld wordt terugbetaald
bfj retournering van het betreffende produkt.

10.3.1 De regeling van nabelasting is erop gebaseerd dat, de in de prijslijst.
vermelde prijs, veronderstelt dat bij levering van het bestelde produkt,
een gebruikt - gelljksoortig * produkt rvordt geretourneerd. 0p grond
daarvan is de in de prijslijst vermelde prijs: de koopsom exclusief het
toepasselijk statiegeld"

10.3.2 In geval van nabelasting moeten wlj na levering van de produkten als
bepaald in deze voorwaarden of op de wijz,e als overeengekomen, de
produkLen die door de bestelde produkten worden vervangen aan ons
worden geretourneerd, waarbij de kost.en van transporL voor rekening
van de koper komen. IndÍen de te retourneren produkten niet binnen 2
maanden na levering yan de nieuwe produkten bij ons zijn aangekomen,
dan za1 de koper gedurende 14 dagen nog in de gelegenheid gesteld
worden die produkten te reLourneren. Bij gebreke daarvan vervalt de
statiegelelkorting en is de koper de in de prijslijst reeds verrekende
staLiegeldkorting alsnog verschuldigd en wordt de koper terzake van het
reeds verrekende statiegeld a1snog gefactureerd. BeEaling van die
fakt.uren dient te geschieden zoals in deze voor:waarden bepaald.

11. Overmacht

11.1 Indien wij door overmachL niet aan onze verplichtingen jegens de koper
kunnen voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van
de overmachtstoestand.

11.2 Ïndien enige verplichting onzerzijds ten gevolge van overmacht voor een
periode van (in totaal) meer dan 1 kalendermaand is opgeschort, zijn wij
gerechtigd de leverLijd en rle prijs aan Le passen aan de alsdan geldende
omst.andigheden dan we1 de overeenkomst te annuleren zonder toL
enige vergoeding jegens de koper gehouden te zijn. Indien de koper ons
daartoe schriftelijk aanmaant, zijn wij gehouden ons binnen B dagen na
ontvangst van de aanmahj-ng t.e verklaren, bij gebreke waarrran de
overeenkomst za1 zijn ontbonden, zonder dat de koper enige aanspraak
jegens ons geldend zal kunnen maken.
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L2. Ontbinding

12.1 Indien de koper niet behoorli-jk of niet binnen een gestelde termijn of
anderzi-ns tijdig voldoet aan enige verplichtíng die voor hem uit enige
overeenkomst mocht voortvloeien, is de koper in verzuim en zijn wij
gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst:
- de uitvoering van rlíe overeenkomst en direkt daarmee

samenhangende overeenkomsten op te sihorten t«:Ldat betaling
voldoende zeker is gesteld; en/of

- die overeenkomst en direkt daarrnee samenhangende overeenkomsten
geheel of gedeeltelijk te ontbinden; een en ander onverminderd onze
andere rechten onder wellce overeenkomst met de koper darr ook en zonder
dat wij tot enige schadevergoedÍng zijn gehouden.

12.2 In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, stÍllegging
of liquidatie van het bed::ijf van de koper, zullen alle overeenkomsten
met de koper van rechtswege zljn ontbonden, tenzij wij de koper binnen
redel.ijke tijd mededelen nakoming van (een deel van) de betreffende
oyereenkomst(en) te verlangen, in welk geval wij zonder
ingebrekesLelling gerechtigd zijn:* de uitvoering van de betreffende overeenkomst(en) op te schorten

totdat betai-ing voldoende zeker i"s gesteld; en/of* a1 onze eventuele verplichti"ngen ten opzichte van de koper op te
schorLen; een en ander onverminderd onze andere rechten onder welke
overeenkomst. met de koper dan ook en zonder dat wi3 toL enige
schadevergoeding zijrr gehouden.

12.3 In geval zich een gebeurtenis voorrloet als becloeld in (i) 12.2 of (iÍ) 72.1
zijn respectievelijk (f) al onze vorderingen op de koper en (ii) a1 dergelijke
vorderingen uiL hoofde van de betr:effende overeenkomst(en)
onmiddelijk en in het geheel opeisbaar en zijn wij gerechtigd de
betreffende produkten terug te nemen. fn dat geval zul1en wij en onze
gemachtigde(n) zijn gerechtigd om de terreinen en gebouwen van de
koper te betreden teneinde de produkten in bezit te nemen. De koper is
verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde ons in de
gelegheid te stellen onze rechten te effectueren.

12.4 Behoudens Íngeval van een consumentenkor:p is de toepasselijkheid
van artikel 6:278 BLI nadrukkelijk ui"tgesloten indien wij enige
overeenkornsL met de koper ontbinden of anderzins een stoot tot
ongedaanmaking geven als bedoeld in artikel 6:278 lid 2 BLI.

13. Verbod op gebruik, geheiuhouding, en dergel_ijke

13"1 Àlle ten behoeve van een bestellíng of offerte verstrekte afbeelclingen,
monsters, tekeningen of andere documentatie, b1i-jven ons eigendom.
I-let is de koper Len strengste verboden om zonder onze voorafgaande
schrifLelijke toestemïing, deze te vermenÍgvuldigen, deze of de
produkten waarop deze betrekking hebben na te maken, deze
anderszins te gebruiken of deze aan derden te overhanrllgen of te tonen.
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L4. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

14.1 0p deze voorwaarden en op a1le aanbÍedingen, leveringen of
overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voorzover er in nationale of internationale rechtsregels niet dwingend
anders wordt voorgeschreven, zu1len alle geschillen tussen partijen ter
keuze van de dagvaardende of verzoekende partij worden voorgelegd
aan de bevoegde rechter te Amst.erdam ofwel de anders op grond van
nati-onale of internationale rechLsregels bevoegde rechter.

Deze algemene voorwaarden zijn Ín oktober 1992 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel te Hilversum.
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