Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Lubo Company B.V.
1.

ALGEMEEN

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op Lubo Company B.V. en de daaronder ressorterende
vennootschappen en werkmaatschappijen, hierna verder te noemen “Lubo”, gevestigd te (4493 RL)
Kamperland aan Het Rip 9.
1.2 Onder “wederpartij” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: iedere natuurlijke of rechtspersoon
die met Lubo een overeenkomst met betrekking tot de koop en verkoop, het uitvoeren en aanbrengen van
Lubo Lubrication wenst te sluiten of heeft gesloten.
1.3 Onder “product” of “producten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: door Lubo aangeboden of
geleverde Lubo Lubrication in de ruimste zin des woords.
1.4
1.5 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvaardingen, leveringen en op
iedere overeenkomst (in welke vorm dan ook) van de zijde van Lubo. Deze algemene voorwaarden zullen
mede van toepassing zijn op vervolgovereenkomsten en aanvullende overeenkomsten.
2.

AANBIEDINGEN

2.1 Alle aanbiedingen van Lubo zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk of per email anders is overeengekomen.
2.2 Lubo aanvaardt bij de aanbieding geen verantwoordelijkheid voor de door of namens de afnemer
aangeleverde producten, noch voor het gebruik daarvan.
2.3 Voor de geschiktheid van de door de afnemer aangeleverde materialen is de afnemer zelf verantwoordelijk,
evenmin aanvaardt Lubo verantwoordelijkheid voor de aanwending of het gebruik van de producten die
door de afnemer aan derden ter beschikking worden gesteld dan wel door de afnemer of door derden
worden aangewend of gebruikt.
2.4 Informatie, beschrijvingen, catalogi, afbeeldingen en reclamemateriaal, al dan niet op haar website, binden
Lubo niet.
2.5 Alle aanbiedingen c.q. specificaties van Lubo worden gebaseerd op de DIN-standaard of anders
overeengekomen.
3.

TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 De overeenkomst komt tot stand na schriftelijke bevestiging door Lubo of doordat Lubo aanvangt met de
uitvoering van de overeenkomst.
3.2 Indien in de acceptatie van de aanbieding voorbehouden of wijzingen t.o.v. de aanbieding worden
aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand indien
Lubo aan de wederpartij bericht heeft in te stemmen met deze afwijkingen van de aanbieding.
3.3 De totstandkoming van de overeenkomst betekent dat de wederpartij zich nadrukkelijk verenigt met het
van toepassing zijn van deze algemene voorwaarden en dat hij, zo nodig, afstand doet van zijn eigen
inkoopvoorwaarden en/of algemene voorwaarden. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de
wederpartij wordt dan ook uitdrukkelijk afgewezen en uitgesloten.
3.4 Lubo behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De wederpartij zal van een
dergelijke wijziging uiterlijk dertig dagen voor inwerkingtreding schriftelijk op de hoogte worden gebracht.
3.5 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk schriftelijk of
elektronisch overeengekomen tussen Lubo en de wederpartij.

3.6 De wederpartij is verplicht om Lubo voorafgaand en tijdens de uitvoering van de overeenkomst alle
relevante informatie, bescheiden, materialen en producten te verstrekken die nodig zijn voor een goede
uitvoering van de overeenkomst.
3.7 Onjuistheden in de orderbevestiging van Lubo moeten door de wederpartij binnen drie werkdagen na
dagtekening van de opdrachtbevestiging schriftelijk of per email aan Lubo worden doorgegeven, bij gebreke
waarvan de orderbevestiging de overeenkomst tussen Lubo en de wederpartij geacht wordt juist weer te
geven en de wederpartij daaraan gebonden is.
3.8 Lubo is gerechtigd om, indien de opdracht of order niet wordt gegeven, de kosten welke Lubo heeft moeten
maken voor haar aanbieding in rekening te brengen aan de potentiële afnemer/opdrachtgever.
3.9 Overeenkomsten met personeelsleden van Lubo binden haar niet, voor zover deze niet door Lubo schriftelijk
worden bevestigd.
4.

CONFORMITEIT

4.1 Alle opgaven van Lubo van hoeveelheden, afmetingen, prestaties, kwaliteit en/of andere aanduidingen van
haar producten worden met zoveel mogelijk zorg verstrekt, doch gelden slechts bij benadering. Deze
opgaven zijn vrijblijvend en Lubo kan er dan ook niet voor instaan dat er zich ten aanzien daarvan geen
afwijkingen zullen voordoen.
4.2 In het geval Lubo aan de wederpartij een productmonster of voorbeeldtoepassing heeft getoond of heeft
meegegeven, dan geldt dit productmonster of deze voorbeeldtoepassing slechts als aanduiding. Tenzij
partijen dit schriftelijk zijn overeengekomen, mag de wederpartij geenszins de verwachting hebben dat de
te leveren producten volkomen identiek aan het getoonde productmonster of voorbeeld van toepassing
zullen zijn.
5.

PRIJZEN

5.1 Lubo hanteert de prijzen zoals die in de aanbieding aan de wederpartij zijn vermeld. De wederpartij kan
geen rechten ontlenen aan de prijzen die in offertes aan andere partijen zijn gedaan.
5.2 Alle prijzen zijn in Euro’s en exclusief BTW, transportkosten, ordertoeslagen, in- en uitvoerrechten,
handelingskosten, verpakkingskosten, spoedkosten, accijnzen en andere belastingen of heffingen (van
overheidswege) opgelegd of geheven met betrekking tot de producten, artikelen en dienstverlening.
5.3 Voor wederpartijen die een andere valuta hanteren dan de euro geldt dat de wisselkoers van de datum van
de aanbieding bepalend is voor de prijzen.
5.4 Wijzigingen in de rechten en belastingen en accijnzen worden zowel in de vast als in de niet vast
overeengekomen prijs doorberekend aan de afnemer/opdrachtgever.
5.5 Indien er na het aanbod en/of na het tot stand komen van de overeenkomst sprake is van
kostprijsverhogende factoren zoals bijvoorbeeld verhoogde materiaal -, grondstof- en/of energieprijzen,
accijnzen of productiekosten, dan is Lubo te allen tijde gerechtigd deze aan de wederpartij door te
berekenen.
De afnemer/opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze wijziging het recht de overeenkomst te
ontbinden in geval de verhoging van de bedongen prijs door Lubo plaatsvindt binnen 3 maanden na het
sluiten van de overeenkomst. De annulering dient binnen één week na die kennisgeving plaats te vinden.
In dat geval heeft Lubo recht op vergoeding van de gemaakte kosten die zijn vastgesteld op 1% van de
overeengekomen koopprijs.
6.

TRANSPORT

6.1 Lubo verbindt zich jegens de wederpartij om de goederen behoorlijk te verpakken (tenzij de aard van de
goederen zich daartegen verzet) en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun
bestemming in goede staat bereiken.
7.

LEVERING

7.1 Lubo is gerechtigd een overeenkomst in gedeelten uit te voeren en betaling te vorderen van het gedeelte
van de overeenkomst dat door haar is uitgevoerd.
7.2 Lubo is gerechtigd om zaken en producten te leveren die in geringe mate afwijken van de overeenkomst,
indien dat een gelijkwaardig of beter resultaat voor de wederpartij oplevert.
7.3 De door Lubo opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en gelden niet als fatale termijn, tenzij
uitdrukkelijk overeengekomen. Enkele overschrijding van de leveringstermijn doet Lubo dan ook niet

automatisch in verzuim zijn. Pas nadat aan Lubo schriftelijk een nadere en redelijke termijn is gesteld –
van minimaal 20 kalenderdagen - en zij om haar toe te rekenen redenen niet binnen die nadere termijn
levert, zal van verzuim sprake kunnen zijn.
7.4 De door Lubo opgegeven levertijd is gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst
tussen Lubo en de leverancier(s) van Lubo geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de
voor de nakoming van de overeenkomst door Lubo benodigde zaken. Wanneer als gevolg van een wijziging
van de werkomstandigheden en/of de niet tijdige levering van door Lubo benodigde zaken vertraging
ontstaat, wordt de door Lubo aan de wederpartij opgegeven levertijd voor zover nodig verlengd.
7.5 Overschrijding van de door Lubo bij benadering opgegeven levertijd verplicht Lubo niet tot betaling van
schadevergoeding aan de wederpartij en geeft de wederpartij niet het recht zijn/haar uit de met Lubo
gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet na te komen of op te schorten. Indien de
wederpartij Lubo na overschrijding van de opgegeven levertijd een redelijke termijn stelt om alsnog
uitvoering aan de overeenkomst te geven en Lubo binnen deze laatste termijn niet uitvoering aan de
overeenkomst geeft, dan is de wederpartij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Lubo
de wederpartij geen schadevergoeding verschuldigd.
7.6 Levering geschied Ex Works tenzij anders overeengekomen.
7.7 Lubo bepaalt de wijze waarop en door wie de producten worden getransporteerd, tenzij schriftelijk anders
is overeengekomen. In het geval de wederpartij om een afwijkende vorm van transport verzoekt, komen
de meerkosten verbonden aan deze wijze van transport voor rekening van de wederpartij.
7.8 Lubo bepaalt tevens de wijze waarop de producten worden verpakt. In het geval de wederpartij een andere
verpakking verzoekt, komen de meerkosten en risico’s daarvan voor rekening van de wederpartij.
7.9 De wederpartij is verplicht de geleverde producten direct na aankomst op de plaats van bestemming in
ontvangst te nemen.
7.10 De wederpartij dient direct na ontvangst van de geleverde producten te inspecteren of deze
overeenstemmen met de door Lubo opgegeven of de met Lubo overeengekomen hoeveelheden en/of
andere aanduidingen, op straffe van verval van ieder recht op reclame of vervanging.
7.11 Indien de wederpartij de producten niet in ontvangst neemt of indien de wederpartij de producten niet
komt c.q. laat afhalen, worden deze zolang Lubo dat wenselijk acht voor rekening en risico van de
wederpartij opgeslagen. Lubo heeft in dat geval te allen tijde de bevoegdheid om hetzij van de wederpartij
nakoming van de overeenkomst te vorderen, hetzij de overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden,
zulks onverminderd haar rechten op vergoeding van schade, de opslagkosten daaronder begrepen.

8.

INSCHAKELING VAN DERDEN

8.1 Lubo is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst, de kosten
hiervan zullen aan wederpartij worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.
8.2 Lubo is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop door haar ingeschakelde derden hun werkzaamheden
uitvoeren en is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, behoudens opzet, grove schuld,
of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Lubo.
9.

EIGENDOMSOVERGANG EN RISICO

9.1 Onverminderd hetgeen is bepaald omtrent het risico en de overgang daarvan, blijven alle door of namens
Lubo geleverde goederen eigendom van Lubo tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen
wederpartij, uit welken hoofde ook, aan Lubo. verschuldigd is.
9.2 Ingeval van niet-betaling van enig door wederpartij aan Lubo verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts
in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal Lubo gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het
eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen en de daarmede verband houdende
maatregelen te (doen) nemen, onder verrekening van het eventueel reeds ter zake van die goederen
betaalde, zulks onverminderd het recht van Lubo om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of
schade.
9.3 Wederpartij is verplicht de zaken waarvan het eigendom nog bij Lubo rust duidelijk afgescheiden van andere
zaken en overigens naar behoren te bewaren, deugdelijk verzekerd tegen het risico van beschadiging of
verlies door brand, explosie of diefstal.

9.4 Over zaken waarvan het eigendom nog bij Lubo. rust, mag wederpartij niet anders beschikken dan past in
de normale uitoefening van zijn bedrijf, daaronder valt niet het gebruik van die zaken voor het verstrekken
van zekerheid.
9.5 Wederpartij is verplicht alle medewerking te verlenen aan uitoefening van het eigendomsvoorbehoud van
Lubo in de in voorgaande leden genoemde gevallen, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van €
500,-- per dag. Alle kosten van terugnemen zijn voor rekening van wederpartij.
9.6 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud door Lubo geleverde zaken, dient
wederpartij Lubo hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
9.7 Indien er gerede twijfel bij Lubo bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij, is Lubo bevoegd
de bezorging van goederen ingevolge artikel 7 uit te stellen, totdat de wederpartij zekerheid voor de
betaling heeft verschaft. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de Lubo door deze vertraagde
aflevering te lijden schade.
9.8 Als Lubo op verzoek van de wederpartij de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van
Lubo, totdat de goederen bij de wederpartij zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 7 lid 6 bedoelde
plaats of plaatsen.
9.9 Producten van de wederpartij die zijn opgeslagen bij Lubo zijn geheel voor rekening en risico van
wederpartij opgeslagen bij Lubo. Wederpartij is verplicht om zelf zorg te dragen voor een deugdelijke
verzekering van haar producten die in opslag staan bij Lubo. Onder deze producten worden in ieder geval
verstaan de producten van wederpartij die met Lubo Lubrication moeten worden bewerkt.
10. RECLAMES
10.1 Alle reclames dienen uiterlijk binnen 7 werkdagen na levering schriftelijk bij Lubo te worden gemeld. Bij
gebreke van een tijdige schriftelijke reclame vervallen alle reclamerechten dienaangaande.
10.2 Reclames tegen een factuur zijn slechts van waarde, mits zij gemotiveerd/gespecificeerd per e-mail zijn
ingediend binnen 7 werkdagen na factuurdatum.
10.3 Bij gebreke van reclame binnen de voor de producten geldende termijn wordt de wederpartij geacht het
geleverde te hebben aanvaard.
10.4 Klachten van de wederpartij laten de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet en geven geen
recht op opschorting van deze betalingsverplichting of verrekening.
10.5 Zodra de wederpartij reclameert is hij/zij verplicht Lubo in de gelegenheid te stellen de producten te
(laten) inspecteren om een eventueel gebrek vast te stellen. De wederpartij is verplicht om de producten
waarover hij/zij heeft gereclameerd ter beschikking van Lubo te houden, zulks op straffe van verval van
ieder recht op reclame en/of vervanging.
10.6 Na constatering van een gebrek in een product is de wederpartij verplicht om al datgene te doen dat
schade voorkomt of beperkt, eventuele onmiddellijke staking van gebruik en verhandeling daaronder
begrepen.
10.7 De met Lubo Lubrication te behandelen producten blijven te allen tijde voor rekening en risico van de
wederpartij. Ter zake met Lubo Lubrication behandelde producten die door de wederpartij zijn doorverkocht
erkent Lubo geen aansprakelijkheid en kan Lubo niet door de afnemer van de wederpartij aansprakelijk
gehouden worden. Reclames dienaangaande worden door Lubo niet erkent.
10.8 Eventuele gebreken betreffende een deel van de geleverde en behandelde of bewerkte producten geven
de wederpartij geen recht tot afkeuring of weigering van de gehele partij geleverde en behandelde of
bewerkte producten.
10.9 Afwijkingen van de conform de DIN- standaard gebruikelijke leveringskwaliteit moeten schriftelijk
worden overeengekomen. Afwijkingen in hoeveelheid, maat, gewicht en kleur minder dan 10% per
productsoort vormen geen gebrek en kunnen derhalve geen grond voor reclame zijn.
10.10 Evenmin kunnen grond voor een reclame zijn gebreken die optreden door of (mede) het gevolg zijn van:
-

normale slijtage;
het door (personeel en afnemers van) de wederpartij niet in acht nemen van voorschriften of
aanwijzingen;
ander gebruik dan het normale voorziene gebruik;
onoordeelkundig bewaren of gebruik door de wederpartij;
achterstallig onderhoud;
doorverkoop;

-

gebruik van producten in een andere dan de door Lubo geleverde staat;
gebruik in combinatie met materialen van derden;
reparatie – of andere werkzaamheden door derden of door de wederpartij zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Lubo;
de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van toegepaste materialen.

Voor (schade als gevolg) van dergelijke gebreken is Lubo niet aansprakelijk.
11. RETOURNERING
11.1 Retournering van door Lubo geleverde producten is slechts toegestaan na verkrijging van schriftelijke
goedkeuring van Lubo en mits de producten duidelijk als zijnde door Lubo geleverde producten herkenbaar
zijn als zijnde een retourzending en de producten, verpakkingen en labels zich nog in de originele staat
bevinden.
11.2 De wederpartij dient het transport van de retourzending zelf te regelen en de daarmee gepaard gaande
kosten zelf te dragen. De wederpartij is daarbij te allen tijde gehouden eventuele bijzondere verzend –
en/of andere instructies van Lubo in acht te nemen.
11.3

De producten blijven tijdens de retourzending voor rekening en risico van de wederpartij.

12. BETALING
12.1

Wederpartij gaat ermee akkoord dat Lubo facturen in elektronische vorm kan versturen.

12.2 De koopprijs is altijd in Nederlandse valuta aangegeven en dient in Nederlandse valuta, hetzij anders is
overeengekomen, voldaan te worden.
12.3 Betaling van alle facturen van Lubo dient te geschieden via overschrijving binnen 30 dagen na
factuurdatum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.4

Lubo zal geen bankkosten dragen, noch andere kosten die verband houden met een overschrijving.

12.5 Indien een factuur van Lubo niet binnen 30 dagen na factuurdatum is voldaan, is de wederpartij zonder
dat er een sommatie of ingebrekestelling is vereist in verzuim. Op dat moment worden alle openstaande
facturen van Lubo direct en volledig opeisbaar.
12.6 De wederpartij is bij niet tijdige betaling over het factuurbedrag een vertragingsrente aan Lubo
verschuldigd gelijk aan 1,5% per maand, waarbij een gedeelte van een maand gerekend wordt als een hele
maand.
12.7 Indien Lubo door het verzuim van de wederpartij genoodzaakt is om haar vordering ter incasso uit
handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zoals administratiekosten, gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten, waaronder begrepen de kosten voor een faillissementsaanvrage, voor rekening
van de wederpartij. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het onbetaald
gebleven bedrag, met een absoluut minimum van € 500,--.
12.8 De wederpartij doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Lubo is steeds gerechtigd om alles wat zij aan de wederpartij verschuldigd is te verrekenen met wat de
wederpartij, of aan de wederpartij gelieerde ondernemingen, al dan niet opeisbaar aan Lubo verschuldigd
is.
12.9 Indien de wederpartij tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit de overeenkomst of de wet,
of indien er bij Lubo anderszins gerede twijfel bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de wederpartij,
is Lubo bevoegd al haar (leverings-) verplichtingen op te schorten zolang de tekortkoming van de
wederpartij duurt of zolang de klant geen zekerheid voor bestaande vordering(en) en betaling van de nog
te leveren producten verschaft.
12.10 Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een
overeengekomen termijn op de vervaldag, evenals indien de wederpartij in staat van faillissement geraakt,
(voorlopige) surseance van betaling vraagt, de wettelijke schuldsanering natuurlijk personen (WSNP) op
hem/haar van toepassing wordt verklaard en/of wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van
de wederpartij wordt gelegd. Wanneer een van de hiervoor genoemde situaties intreedt, is de wederpartij
gehouden Lubo hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen.
12.11 Betalingen door de wederpartij gedaan, zullen in de eerste plaats in mindering strekken op de
buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de opgebouwde rente en tenslotte ten behoeve van de aflossing
van de oudste openstaande hoofdsom(men).

13. ANNULERING
13.1 Een bij Lubo geplaatste en door haar geaccepteerde order kan nimmer kosteloos door de wederpartij
worden geannuleerd.
13.2 Indien de wederpartij een door Lubo geaccepteerde order geheel of gedeeltelijk annuleert, is de
wederpartij verplicht 10% van de orderprijs inclusief BTW aan Lubo te betalen met een absoluut minimum
van € 200,--, onverminderd het recht van Lubo op vergoeding van alle met het oog op of in verband met
de uitvoering van deze order reeds gemaakte kosten, de reeds verrichte werkzaamheden, de winstderving,
te vermeerderen met BTW.
14. GARANTIE
14.1 Lubo zal wanneer het beroep op garantie gegrond is bevonden naar haar keuze de levering of bewerking
opnieuw uitvoeren, dan wel de afnemer/opdrachtgever crediteren voor een evenredig deel voor de factuur.
14.2 De afnemer/opdrachtgever dient Lubo te allen tijde de gelegenheid te bieden de garantiewerkzaamheden
uit te voeren.
14.3

Gebreken ontstaan door normale slijtage, onoordeelkundige behandeling, blijven buiten de garantie.

14.4 De garantie geldt slechts indien de afnemer/opdrachtgever aan al zijn verplichtingen jegens Lubo, zowel
financieel als anderszins, heeft voldaan.
15. OVERMACHT
15.1 In het geval dat Lubo door overmacht niet in staat is de overeenkomst na te komen, is zij gerechtigd de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten. De wederpartij heeft in dat geval geen recht op vergoeding
van schade, rente of kosten.
15.2 Van overmacht is in ieder geval sprake bij: calamiteiten, natuurrampen, overheidsmaatregelen, oorlog,
oorlogsgevaar, werkstakingen, brand, ongeval of ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het
vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer, door Lubo of haar leveranciers onvoorziene problemen bij
productie of transport en elke andere omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Lubo afhankelijk is,
zoals de niet of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Lubo zijn ingeschakeld.
15.3 Wanneer er zich een overmachtsituatie voordoet, is Lubo bevoegd de overeenkomst met de wederpartij
voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden.
15.4 Wanneer de overmachtsituatie langer dan drie maanden duurt, dan is tevens de wederpartij bevoegd de
overeenkomst voor het niet uitvoerbare gedeelte te ontbinden.
15.5 Wanneer Lubo bij het intreden van de overmachtsituatie al gedeeltelijk aan haar verplichtingen uit de
overeenkomst heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd
aan de wederpartij de al geleverde producten dan wel het leverbare deel afzonderlijk in rekening te brengen
en de wederpartij verplicht de desbetreffende factuur van Lubo te voldoen als betrof het een afzonderlijke
overeenkomst.
16. AANSPRAKELIJKHEID
16.1 Lubo is niet aansprakelijk voor door de wederpartij geleden schade, behoudens en voor zover de
wederpartij kan aantonen dat er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Lubo.
16.2

Lubo is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade van de wederpartij van welke aard dan ook.

16.3 Indien de wederpartij de Lubo-producten of de door Lubo behandelde of bewerkte producten heeft
doorverkocht of doorgeleverd is Lubo niet aansprakelijk voor schade of gevolgschade die is ontstaan nadat
de doorlevering of doorverkoop door de wederpartij heeft plaatsgevonden en die niet expliciet alleen toe
te wijzen is, met uitsluiting van enige andere mogelijke oorzaak, aan de Lubo Lubrication.
16.4 Wederpartij vrijwaart Lubo voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg
van een gebrek in een product dat door koper aan een derde is geleverd en waarbij op welke wijze dan
ook Lubo producten betrokken zijn.
16.5

Lubo is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
-

het overpakken en/of opnieuw verpakken van producten;
het in een andere dan de originele staat gebruiken of doorverkopen van de producten;

-

transport- of vervoersschade.

16.6 Schade aan producten veroorzaakt door vernieling of beschadiging van de verpakking is voor rekening
en risico van de wederpartij.
16.7 Mogelijke aansprakelijkheid van Lubo voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag dat de
verzekering van Lubo in het desbetreffende geval zal uitbetalen.
16.8 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de verzekering van Lubo plaatsvindt, wordt de
aansprakelijkheid van Lubo voor schade uitdrukkelijk beperkt tot het betreffende factuurbedrag van de
levering zonder BTW.
16.9 Alle vorderingen tot schadevergoeding verjaren door verloop van twee jaar na aanvang van de dag
waarop de schade bij Lubo is gemeld.
17. ONTBINDING EN GEVOLGEN
17.1 Lubo is gerechtigd de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien de wederpartij
in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, wordt toegelaten tot de
wettelijke schuldsaneringsregeling (WSNP) of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn/haar
vermogen of delen daarvan verliest.
17.2 De verplichtingen van Lubo worden opgeschort in geval de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet
nakomt c.q. tekortschiet in het voldoen aan de verplichtingen jegens Lubo.
17.3 Lubo is bevoegd in geval de wederpartij tekortschiet in zijn/haar verplichtingen, van de wederpartij
zekerheidsstelling te verzoeken, alvorens Lubo tot verdere uitvoering van de overeenkomst overgaat.
17.4 Geheel of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring
van een daartoe gerechtigde. Alvorens de wederpartij een schriftelijke ontbindingsverklaring tot Lubo richt,
zal de wederpartij ten allen tijde eerst Lubo schriftelijk in gebreke stellen en een redelijke termijn gunnen
om alsnog de verplichtingen na te komen, dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen de
wederpartij nauwkeurig schriftelijk dient te melden.
17.5 De wederpartij heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn
verplichtingen op te schorten indien de wederpartij zelf reeds in verzuim was met de nakoming van de
verplichtingen van de wederpartij.
17.6 In voornoemde gevallen is Lubo gerechtigd om zonder ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst alle
door de wederpartij niet betaalde producten als haar eigendom terug te (laten) halen waarbij de kosten
voor rekening van de wederpartij komen.
17.7 Indien Lubo instemt met de ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van de zijde van Lubo, heeft
Lubo steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke
kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. Onder gederfde winst wordt verstaan het bedrag
van de opdracht/order verminderd met de bespaarde aan de opdracht gerelateerde directe variabele
bedrijfskosten. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan de wederpartij geen aanspraak maken op
ongedaan making van reeds door Lubo verrichte prestaties, en heeft Lubo onverkort recht op betaling van
de reeds door haar verrichte prestaties.
17.8 Door ontbinding van de overeenkomst worden de over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk
opeisbaar. De wederpartij is aansprakelijk voor de door Lubo als gevolg van de ontbinding geleden schade
zoals gedefinieerd en bedoeld in artikel 17.7
18. INTELLECTUELE EN INDUSTRIELE EIGENDOM
18.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot door Lubo geleverde producten en
de benamingen daarvoor komen toe aan Lubo. Hetzelfde geldt voor alle intellectuele en industriële
eigendomsrechten met betrekking tot al hetgeen Lubo ontwerpt, ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt,
daaronder begrepen tekeningen, afbeeldingen, modellen, merken, productspecificaties, procedés,
recepturen, ontwerpen, programmatuur, vormgeving, verpakkingen, reclamemateriaal en handleidingen,
ook deze komen toe aan Lubo.
18.2 Het is de wederpartij niet toegestaan om door Lubo geleverde producten geheel of gedeeltelijk te
wijzigen, te bewerken of van een andere (merk)naam te voorzien of het merk/logo/tekenen van Lubo te
verwijderen.
18.3 Het is de wederpartij niet toegestaan om zonder schriftelijke of elektronische toestemming van Lubo
gebruik te maken van de merken, handelsnamen, logo’s en andere aanduidingen van Lubo.

18.4 Indien de wederpartij van Lubo schriftelijk toestemming heeft ontvangen om gebruik te mogen maken
van de merken, handelsnamen, logo’s en andere aanduidingen van Lubo , dan zal de wederpartij zich te
allen tijde houden aan de richtlijnen en instructies van Lubo ter zake van dit gebruik.
19. PRIVACY
19.1

Door Lubo wordt het Privacy Statement toegepast zoals dat is gepubliceerd op haar website.

19.2 De wederpartij geeft ondubbelzinnig toestemming voor het registeren van haar persoonsgegevens door
Lubo.
19.3 Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden
verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en
overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daarmee samenhangede wetten.

20. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
Op alle offertes, overeenkomsten, leveringen en dienstverleningen gedaan of uitgebracht, aangegaan,
verricht of uitgevoerd door of namens Lubo, is het Nederlands recht van toepassing.
20.1 Alle geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door één partij als zodanig worden
beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met een overeenkomst waarop deze voorwaarden
van toepassing zijn of de uitvoering daarvan en welke niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen
worden beslecht door de relatief bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie
Middelburg, als rechter in eerste aanleg, met dien verstande dat indien een bepaalde rechter
dwingendrechtelijk als competente rechter is aangewezen, het geschil zal worden beslecht door de aldus
aangewezen rechter als rechter in eerste aanleg.
21. GELDIGHEID VOORWAARDEN
21.1 In geval enige bepaling van deze voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar
mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze
voorwaarden.
21.2 Indien een bepaling van deze voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze
een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest
verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.
21.3
Zo deze algemene voorwaarden zijn opgesteld in een Nederlandse tekst en een tekst in een andere taal
dan is ingeval van verschil tussen deze teksten de Nederlandse tekst bindend.
21.4

At your request, we will send you our General Conditions of Sale and Purchase in English translation.

Lubo Company B.V.

