
VERKOOPVOORWAARDEN - NBR BV
De Algemene Verkoopvoorwaarden, waaronder de hierin genoemde voorwaarden en 
het toepasselijke tarief, zijn van toepassing op de verkoop van producten door NBR 
B.V. (Holland Showroom, Plesmanstraat 1, Unit H27, 3833 LA Leusden, The 
Netherlands – KvK Amsterdam 34259480-BTW 8172.03.771.B01, te noemen 
“Verkoper”) aan iedere potentiële professionele koper (hierna te noemen “Koper”). 
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden vervangen alle voorafgaande voorwaarden en 
sluiten alle voorafgaande voorwaarden uit. De Algemene Verkoopvoorwaarden 
gelden met ingang van 01 december 2019. 
 

1. ALGEMEEN – De Algemene Verkoopvoorwaarden vormen de enige basis van de 
commerciële onderhandeling en prevaleren over alle andere bepalingen die mochten staan 
vermeld op de documenten van de Koper en in het bijzonder de eventuele algemene 
inkoopvoorwaarden of gelijksoortige documenten. De Leverancier behoudt zich het recht 
voor om af te wijken van bepaalde bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden, 
naar gelang de gevoerde onderhandelingen met de Koper, via de opstelling van bijzondere 
voorwaarden.  
 

2. ORDERS – Elke bestelling die door de Koper wordt geplaatst impliceert de 
aanvaarding zonder voorbehoud van de AVV. Voor “preseizoen” bestellingen 
kan een minimumaantal paren per referentie, zoals aangegeven in bijzondere 
voorwaarden, vereist zijn. Elke bestelling wordt slechts geacht door Leverancier 
aanvaard te zijn na zijn schriftelijke bevestiging. De aanvaarding door de 
Leverancier van een bestelling kan met name onderworpen zijn: (a) aan de 
beschikbaarheid van de te koop aangeboden producten, (b) aan de overlegging 
door de Koper van voldoende financiële garanties, daar de Leverancier zich het 
recht voorbehoudt om aan de Koper de overlegging te vragen van 
boekhoudkundige documenten om zijn solvabiliteit te beoordelen, (c) of aan de 
nauwkeurige naleving van de betalingsvoorwaarden van de voorgaande 
bestellingen of ongeacht welke aangegane verplichting ook krachtens 
onderhavige voorwaarden. 
 

3. WIJZIGING / INTREKKING VAN DE ORDER – Iedere wijziging van de order 
dient Koper schriftelijk door te geven binnen 30 werkdagen na orderdatum. 
Indien Koper de order geheel of gedeeltelijk intrekt nadat de bovengenoemde 
termijn verstreken is, dient Koper een boete te betalen ter hoogte van 20% van 
de waarde van de desbetreffende producten, exclusief belasting. 
 

4. PRIJZEN – de prijzen van de producten zijn prijzen genoemd in de tarieflijst geldend op 
de datum dat de order is aanvaard. Deze prijzen zijn gebaseerd op diverse kosten en 
kunnen derhalve variëren. Indien één of meerdere van deze kosten verhoogd worden kan 
de prijs van de producten op verzoek van Verkoper verhoogd worden. In dit geval heeft 
Koper het recht de order in te trekken. Koper wordt van iedere prijswijziging op de hoogte 
gesteld op welke wijze dan ook. 
 

5. BETALING – Elke bestelling moet binnen 30 dagen na de datum van 
uitreiking van de factuur (die overeenkomt met de datum van verzending 
van de producten) worden betaald.  De betaling van de prijs op de 
vervaldag dient te gebeuren door middel van een SEPA B to B 
domiciliëring of een wisselbrief. Betaling binnen 10 dagen na 
factuurdatum geeft de klant recht op 1% korting en kan op elke andere 
wijze geschieden. Aangezien elke schuldvergelijking is uitgesloten, geldt 
alle aftrek die niet vooraf schriftelijk met de Leverancier is 
overeengekomen, als een betalingsincident. Indien een rekening niet 
voldaan wordt in overeenstemming met deze voorwaarden heeft Verkoper 
het recht rente te vorderen over de openstaande bedragen inclusief BTW 
(dit laat de overige rechten van Verkoper onverlet). De rente van 15% 
wordt jaarlijks berekend over het openstaande bedrag. Ieder 
betaalverzuim leidt automatisch tot een verhoging van de prijs van de 
desbetreffende order van 15% inclusief BTW, zonder dat dit afbreuk doet 
aan andere rechten of invloed heeft op andere boetebedragen. Bij te late 
betaling zal rechtswege een invorderingsvergoeding van 40 € per factuur 
in rekening worden gebracht. Indien een rekening niet betaald wordt dient 
Koper onmiddellijk alle openstaande bedragen te voldoen. Indien er 
sprake is van betaalverzuim of indien de financiële positie van Koper is 
gewijzigd of indien er wijzigingen zijn in de betalingsgaranties die vooraf 
gegeven werden, heeft Verkoper het recht Koper te vragen om contant te 
betalen op het moment van ontvangst of om voldoende betalingsgaranties 
te verstrekken. Anders heeft Verkoper het recht de order te annuleren 
zonder dat hieruit enige vorm van schadevergoeding van Koper 
voortvloeit. De Koper ermee akkoord om de rekeningen in elektronische 
vorm op een aangegeven elektronisch adres te ontvangen. De 
elektronische rekeningen gelden als oorspronkelijke facturen in de zin 
van de fiscale wetgeving. De verzending van elektronische rekeningen 
door de Leverancier ontheft de Koper niet van zijn wettelijke en 
reglementaire verplichtingen inzake de ontvangst en archivering van zijn 
elektronische rekeningen in hun oorspronkelijke formaat, de bijbehorende 
elektronische handtekeningen, evenals de aan het document gehechte 
elektronische certificaten, die nodig zijn voor de controle van genoemde 
handtekeningen, ter zake waarvan de Leverancier iedere 
aansprakelijkheid afwijst. 
 

6. LEVERING – De door de Leverancier op het moment van de bestelling 
aangegeven leveringstermijn wordt louter ter informatie vermeld. Geen enkele 
vergoeding is verschuldigd in geval van vertraging van de levering. Levering 
van orders boven 200 euro vallen onder de incoterm CIP (“Vervoer en 
verzekering betaald tot”) - incoterms 2010 / Vrachtvrij, inclusief verzekering tot 
aan de overeengekomen plaats van levering. Voor alle orders lager als € 200 
euro, zal een leveringstoeslag van € 8 worden doorberekend. 
 

7. OVERDRACHT VAN DE RISCIO’S – De risico’s worden overgedragen tijdens de 
overname van de producten door de vervoerder ten behoeve van de verzending daarvan. 
 

8. RISICO EN EIGENDOMSRECHT – Overdracht van de eigendom van de producten 
wordt uitgesteld tot het moment van volledige betaling van de prijs. De producten 
kunnen geen voorwerp zijn van een zekerheid of een eigendomsoverdracht totdat 
volledige betaling heeft plaatsgevonden. Indien Koper de producten niet kan betalen 
dient Koper de producten voor eigen risico en kosten terug te sturen. Verkoper heeft 
dan het recht om de aanbetalingen als schadevergoeding te behouden. De 
producten die zich in het bezit van Koper bevinden worden beschouwd als de 
onbetaalde producten. 
 

9. INONTVANGSTNEMING – Inontvangstneming van producten dient te gebeuren op 

het moment van levering. Een claim kan alleen geldig worden ingediend indien Koper 
Verkoper en de vervoersonderneming hiervan op het moment van ontvangst op de hoogte 
stelt en dit binnen drie dagen per aangetekende brief bevestigt. Indien Verkoper het eens is 
met de claim behoudt Koper de producten. Koper krijgt een korting waarvan het bedrag en 
de grondslag door Verkoper vastgesteld zullen worden. Koper kan de producten pas 
terugzenden nadat Verkoper heeft geconstateerd dat de claim geheel gegrond is en 
toestemming heeft gegeven om de producten terug te zenden. Terugzending dient plaats 
te vinden binnen 10 dagen nadat Koper toestemming heeft gekregen en vindt plaats onder 
algehele verantwoordelijkheid van Koper zonder enige geldelijke vergoeding. De producten 
worden vervolgens op kosten van Koper opgeslagen voor Koper. Indien de vordering wordt 
gehonoreerd worden producten die teruggezonden zijn vervangen door producten van 
dezelfde kwaliteit en met hetzelfde gebruiksdoel. Indien vervanging niet mogelijk is 
verstrekt Verkoper een creditnota voor verdere aankopen. 
 

10. VERKLARINGEN EN GARANTIES – Rechtsmiddelen van Koper met betrekking tot 

een claim zijn zonder uitzondering beperkt tot reparatie, vervanging en opnieuw uitvoeren 
of tot teruggave van de koopprijs. Met uitzondering van opzettelijk wangedrag of grove 
nalatigheid is Verkoper niet aansprakelijk voor indirecte schade of gevolgschade 
(bijvoorbeeld en zonder enige beperking, bedrijfsschade, economische schade of andere 
winstderving). Voor zover wettelijk toegestaan is de schadevergoeding waarop Koper recht 
heeft beperkt tot het factuurbedrag voor de desbetreffende order.  
 

11. NIET-NAKOMING – Iedere niet-nakoming door Koper van de verplichtingen 
die voortvloeien uit deze Algemene Verkoopvoorwaarden (bijvoorbeeld: het 
weigeren van de levering, het niet betalen op de afgesproken datum) beëindigt 
automatisch het lopende orderproces. Koper wordt alsdan verzocht om 
Verkoper de nog uitstaande bedragen onmiddellijk te betalen. 
 

12. OVERMACHT – Overmacht kan worden ingeroepen om de niet-nakoming van 
verplichtingen te rechtvaardigen, indien de in gebreke blijvende partij de andere partij 
binnen tien dagen op enigerlei wijze in kennis heeft gesteld van het ontstaan van een 
dergelijk voorval. De verplichtingen van beide partijen zijn weer volledig van toepassing 
zodra de overmachtsituatie voorbij is. Indien de overmachtsituatie langer duurt dan drie 
maanden, of indien het de verkoop onmogelijk maakt, wordt de verkoop beëindigd. 
 

13. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN – Producten die verkocht worden door 

Verkoper dragen geregistreerde handelsmerken en zijn ontwerpen die zijn beschermd door 
intellectuele eigendomsrechten. Er is geen enkele bepaling van een inkooporder die Koper 
enige aanspraak, recht, eigendomsrecht of belang met betrekking tot intellectuele 
eigendomsrechten geeft. Derhalve is Koper alleen gerechtigd tot het gebruik van 
handelsmerken van gekochte producten zoals overeengekomen met Verkoper en 
uitsluitend voor het doel van wederverkoop van deze producten aan consumenten. 
 

14. INTERNETVERKOOP – De Koper mag de producten uitsluitend via het internet te 
koop aanbieden, mits hij voldoet aan de kwaliteitsnormen die Leverancier stelt voor de 
doorverkoop van zijn producten op het internet en hij van de Leverancier de validatie krijgt 
van de visuele elementen waarin de producten met het merk worden gepresenteerd. 
 

15. ALGEMENE VERORDENING BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN 
PERSOONSGEGEVENS. De persoonsgegevens van de Koper die gevraagd mochten 
worden door de Leverancier zijn noodzakelijk voor de goede verwerking van de bestelling 
en voor de naleving van de wettelijke verplichtingen. De toegang tot de persoonsgegevens 
is strikt beperkt tot de medewerkers van de Leverancier, die bevoegd zijn om ze te 
verwerken in het kader van hun functies. Zij kunnen verstrekt worden aan contractueel met 
de Leverancier verbonden derden voor de uitvoering van uitbestede diensten (bijv. 
vervoerder), zonder dat daarvoor toestemming van de Koper vereist is. De 
persoonsgegevens worden net zolang bewaard als nodig is voor de uitvoering van de 
bestellingen en de daaraan verbonden garanties. De Koper beschikt over een recht van 
inzage, rectificatie, wissing en overdraagbaarheid van zijn gegevens, evenals over een 
recht van bezwaar tegen de verwerking om rechtmatige gronden, en kan zich voor de 
uitoefening van die rechten wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van de 
Leverancier via het volgende elektronische adres: dpo@grouperoyer.com.  
 

16. TOEPASSELIJK RECHT – Deze Algemene Verkoopvoorwaarden en iedere 
overeenkomst tussen Verkoper en Koper worden beheerst door Nederlands recht met 
uitsluiting van het Weens Koopverdrag. 

 

17. BEVOEGDE RECHTER – Ieder geschil met betrekking tot deze Algemene 
Verkoopvoorwaarden en alle overeenkomsten tussen Verkoper en Koper worden 
voorgelegd aan de bevoegde Arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Dit laat de 
rechten van Verkoper om een rechtszaak te beginnen tegen Koper, al of niet 
gelijktijdig, bij een andere rechtbank die bevoegd is om deze zaak te behandelen en 
hierin uitspraak te doen, onverlet. 
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