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ALGEMENE VOORWAARDEN 

van 

TOOL & BOX VOF 

Artikel 1 Toepasselijkheid 

1.1 Deze algemene voorwaarden (de ʺAlgemene Voorwaardenʺ) zijn van toepassing op alle voorstellen en 

rechtsbetrekkingen tussen de vennootschap onder firma Tool & Box ook handelend onder de naam TAB 

Professional Lighting en haar vennoten (hierna gezamenlijk ook ʺTool & Boxʺ) en een (potentiële) klant 

of afnemer (de ʺAfnemerʺ) van Tool & Box, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, offertes, prijsopgaves 

en/of andere uitnodigingen tot het doen van een aanbod, overeenkomsten van koop en verkoop of het 

verrichten van diensten of werkzaamheden of elke andere overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende 

en/of daarmee samenhangende overeenkomsten en/of verbintenissen (ʺOvereenkomstʺ). Deze 

Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda met Kamer van 

Koophandel nummer 64593800 en zullen op verzoek van de Afnemer kosteloos aan de Afnemer worden 

toegezonden. Onder ʺAfnemerʺ wordt tevens verstaan: elke (juridische) entiteit die gelieerd is aan de 

Afnemer, deze rechtstreeks of indirect controleert en/of bestuurt, wordt gecontroleerd en/of bestuurd door 

of onder dezelfde controle en/of hetzelfde bestuur staat als de Afnemer. 

1.2 Op Overeenkomsten zijn geen andere algemene voorwaarden dan deze Algemene Voorwaarden van 

toepassing, tenzij Tool & Box uitdrukkelijk en schriftelijk de toepasselijkheid van die andere algemene 

voorwaarden aanvaart. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Afnemer of derden 

wordt hierbij uitdrukkelijk door Tool & Box van de hand gewezen. 

1.3 Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken. 

1.4 Tool & Box behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. De aldus gewijzigde 

Algemene Voorwaarden worden van toepassing op het moment dat deze op de website van Tool & Box 

zijn geplaatst. De Afnemer verbindt zich ertoe regelmatig de website van Tool & Box te raadplegen om te 

controleren of Tool & Box een nieuwe versie van deze Algemene Voorwaarden beschikbaar heeft 

gesteld. 

Artikel 2 Offertes en de Totstandkoming van Overeenkomsten 

2.1 Alle offertes of prijsopgaven worden zonder enige wederzijdse verplichting uitgebracht, zijn herroepelijk 

en vrijblijvend en worden gekwalificeerd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.  

2.2 Een Overeenkomst tussen Tool & Box en de Afnemer komt tot stand op het moment dat Tool & Box van 

de Afnemer een (volledig) aanbod of order ontvangt en Tool & Box dit aanbod schriftelijk aanvaardt door 

middel van een orderbevestiging. Tevens komt een Overeenkomst tot stand doordat Tool & Box 

uitvoering geeft aan een door Afnemer bij Tool & Box geplaatst aanbod of order. 

2.3 De Overeenkomsten worden geacht te zijn uitgevoerd in de plaats van vestiging van Tool & Box, zijnde 

Terheijden, Nederland. 

2.4 De Afnemer dient op eerste verzoek van Tool & Box een vooruitbetaling of aanbetaling te verrichten. 

Artikel 3 Prijzen 

3.1 Alle prijzen zijn exclusief transportkosten, kosten van verzekering, BTW, invoer- en uitvoerrechten en 

eventuele andere belastingen en heffingen, tenzij Tool & Box en de Afnemer anders zijn 

overeengekomen. 

3.2 In geval zich na het sluiten van de Overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsfactoren, waaronder 

maar niet beperkt tot materiaalkosten, kosten met betrekking tot overheidsmaatregelen, transportkosten, 

wisselkoersen en belastingen, heeft Tool & Box het recht om een overeenkomstige prijsverhoging door te 

voeren. Tool & Box zal de Afnemer schriftelijk van een prijsverhoging op de hoogte stellen. De Afnemer 

heeft het recht de Overeenkomst als gevolg van een substantiële prijsverhoging binnen 7 dagen na 

verzending van de schriftelijke mededeling te ontbinden, bij gebreke waarvan de Afnemer geacht wordt 

de prijsverhoging te hebben aanvaard. 
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Artikel 4 Levering 

4.1 Levering van producten geschiedt op de door Afnemer met Tool & Box overeengekomen plaats (de 

ʺLeveringʺ). Levering zal schriftelijk, elektronisch, dan wel mondeling aan de Afnemer worden 

aangekondigd en/of bevestigd. Tool & Box werkt onder toepassing van de Incoterms zoals deze van tijd 

tot tijd zijn gepubliceerd. De van toepassing zijnde Incoterm wordt bij het aangaan van de order aan 

Afnemer medegedeeld. Het risico van de geleverde producten is vanaf Levering steeds voor de Afnemer. 

Indien de producten die door Tool & Box geleverd zijn, niet (tijdig) door de Afnemer kunnen worden 

opgehaald en/of niet naar de plaats van bestemming kunnen worden vervoerd wegens een niet aan Tool 

& Box toe te rekenen omstandigheid, zal Tool & Box de producten voor rekening en risico van de 

Afnemer opslaan. 

4.2 Tenzij Tool & Box uitdrukkelijk en schriftelijk een specifieke termijn voor Levering heeft gegarandeerd, zijn 

de voor de Levering genoemde data indicatief. De verwachte termijn voor Levering is gebaseerd op 

tijdige levering van (materialen of delen van) producten door derde-partijen aan Tool & Box. In het geval 

de Levering vertraagd is – bijvoorbeeld vanwege niet tijdige levering van tijdig bestelde (materialen of 

delen van) producten of vanwege een andere niet aan Tool & Box toerekenbare omstandigheid - is Tool 

& Box gerechtigd de termijn voor Levering te verlengen met een redelijke termijn. Indien Levering daarna 

nog steeds niet heeft plaatsgevonden, dient de Afnemer Tool & Box schriftelijk in gebreke te stellen en 

Tool & Box daarbij een redelijke termijn te gunnen om alsnog aan haar Leveringsverplichtingen te 

voldoen. Tool & Box is in een dergelijk geval niet aansprakelijk voor enige schadevergoeding en de 

Afnemer kan de Overeenkomst niet ontbinden of één of meer van zijn verplichtingen jegens Tool & Box 

opschorten.  

4.3 De termijn voor Levering vangt aan op de dag en het tijdstip waarop de Afnemer de orderbevestiging van 

Tool & Box ontvangt, tenzij (i) Tool & Box voor de uitvoering van de Overeenkomst dient te beschikken 

over door de Afnemer ter beschikking te stellen gegevens en/of informatie, in welk geval de termijn voor 

Levering aanvangt op de dag en het tijdstip waarop Tool & Box alle benodigde gegevens en/of informatie 

heeft ontvangen, of (ii) sprake is van een vooruitbetaling, in welk de termijn voor Levering aanvangt op de 

dag en het tijdstip waarop Tool & Box de gehele vooruitbetaling heeft ontvangen. 

Artikel 5 Betaling 

5.1 Betalingen dienen te geschieden op de overeengekomen datum, op de door Tool & Box genoemde bank- 

of girorekening en in de door Tool & Box aangegeven valuta. Indien geen datum voor betaling is 

overeengekomen of is opgenomen in de factuur, dient de betaling binnen 30 dagen na factuurdatum 

plaats te vinden. 

5.2 Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, heeft Tool & Box het recht, 

zonder dat hiertoe enige schriftelijke mededeling is vereist, een rente in rekening te brengen gelijk aan de 

wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek vermeerderd met anderhalf procent (1,5%) 

per maand over de openstaande bedragen, ingaande op het moment van opeisbaarheid van de 

betreffende betalingsverplichting. 

5.3 Indien de Afnemer zijn betalingsverplichtingen niet of niet tijdig nakomt, heeft Tool & Box het recht om 

eventuele (verdere) Levering(en) op te schorten, tenzij volledige betaling door of namens de Afnemer 

voldoende wordt gewaarborgd. 

5.4 Alle kosten voortvloeiende uit niet of niet tijdige nakoming door de Afnemer van zijn (betalings-

)verplichtingen, komen voor rekening van de Afnemer. Deze kosten omvatten zowel gerechtelijke als 

buitengerechtelijke kosten, inclusief maar niet beperkt tot de kosten voor (juridische) adviseurs. 

5.5 Betalingen aan Tool & Box worden steeds eerst geacht te zijn gedaan ter voldoening van verschuldigde 

kosten, daarna ter voldoening van rente en vervolgens ter voldoening van opeisbare facturen in de door 

Tool & Box aangegeven volgorde. 

5.6 Bezwaren betreffende facturen of vorderingen van Tool & Box dienen voor het verstrijken van de 

betalingstermijn van de factuur te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de betreffende factuur of 

vordering als juist en door de Afnemer geaccepteerd geldt. 
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Artikel 6 Exportcontrole 

6.1 De Afnemer mag geleverde producten die met inachtneming van artikel 7 van deze Algemene 

Voorwaarden eigendom zijn van Tool & Box, inclusief bijbehorende documentatie, alleen exporteren, 

verkopen, leveren, overdragen of op enige andere wijze ter beschikking stellen van een ander, indien de 

Afnemer voldoet aan alle nationale en internationale toepasselijke wet- en regelgeving betreffende 

(weder-)export. De Afnemer is gehouden te beschikken over alle benodigde vergunningen of andere 

officiële toestemmingen met betrekking tot de (weder-)export van de producten en deze na te leven. 

6.2 Indien een exportcontrole uitgevoerd moet worden, zal de Afnemer, op verzoek van Tool & Box, 

onverwijld alle benodigde informatie verschaffen ten aanzien van de ontvangers van de producten, de 

bestemming, het beoogde gebruik van de producten en de toepasselijke exportrestricties. 

6.3 Tool & Box is niet aansprakelijk, en de Afnemer vrijwaart Tool & Box en stelt haar schadeloos, voor 

schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven (inclusief advieskosten) die zijn ontstaan, of 

redelijkerwijs zullen ontstaan, door enige schending van dit artikel 6 en/of enige toepasselijke regelgeving 

inzake exportcontrole door de Afnemer. 

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 

7.1 Alle door Tool & Box aan de Afnemer uit hoofde van enige Overeenkomst geleverde en te leveren 

producten blijven eigendom van Tool & Box totdat de Afnemer alle vorderingen ten aanzien van de 

tegenprestatie(s) uit de Overeenkomst(en), waaronder (maar niet beperkt tot) die tot voldoening van 

eventuele rente, kosten en alle vorderingen in verband met een tekortschieten in de nakoming van enige 

Overeenkomst door de Afnemer, volledig heeft voldaan. Het voorbehoud zoals omschreven in de eerste 

zin geldt tevens voor vorderingen verband houdende met onder enige Overeenkomst met de Afnemer 

verrichte of nog te verrichten werkzaamheden. 

7.2 In geval de Afnemer niet aan zijn (betalings-)verplichtingen uit een Overeenkomst voldoet, heeft Tool & 

Box het recht om de producten terug te nemen zonder dat daarvoor een voorafgaande mededeling 

vereist is. De Afnemer is verplicht om op eerste verzoek van Tool & Box aan het terugnemen van de 

producten zijn volledige medewerking te verlenen en de producten aan Tool & Box te retourneren. De 

Afnemer dient Tool & Box in staat te stellen om de producten terug te nemen. Alle betreffende kosten 

komen voor rekening van de Afnemer.  

7.3 Gedurende de termijn waarin de Afnemer niet aan zijn (betalings-)verplichtingen uit enige Overeenkomst 

heeft voldaan, is de Afnemer niet gerechtigd de producten, geheel of gedeeltelijk, te verpanden of op 

enige andere manier te bezwaren of te vervreemden, anders dan in zijn normale bedrijfsuitoefening. Op 

eerste verzoek van Tool & Box zal de Afnemer onmiddellijk elke vordering die zij nu of in de toekomst 

mocht hebben op derde-partijen met betrekking tot de geleverde producten, aan Tool & Box verpanden. 

7.4 Tool & Box kan de in het kader van de Overeenkomst ontvangen, vervaardigde of nog te vervaardigen of 

te leveren zaken, producten, vermogensrechten, gegevens, documenten, databestanden onder zich 

houden, totdat de Afnemer alle door hem aan Tool & Box verschuldigde bedragen betaald heeft. 

7.5 De Afnemer zal Tool & Box onmiddellijk op de hoogte stellen indien: 

(i) (de Afnemer bekend wordt met het feit dat) derde-partijen rechten geldend maken, of zullen gaan 

maken, op de producten; 

(ii) de Afnemer betrokken raakt bij onderhandelingen of voornemens is deze onderhandelingen te 

starten met een of meer van zijn crediteuren of voornemens is stappen te zetten met betrekking tot 

een algemene aanpassing of sanering van zijn schuldenlast of indien de Afnemer, of een van zijn 

crediteuren, verzoekt om faillietverklaring of (voorlopige) surseance van betaling ten aanzien van 

de Afnemer; 

(iii) een verzoek tot failliet verklaring is gedaan ten aanzien van de Afnemer of de Afnemer failliet is 

verklaard of indien aan hem (voorlopige) surseance van betaling is toegekend; 

(iv) beslag is of zal worden gelegd of geëxecuteerd op een aanmerkelijk deel van de activa van de 

Afnemer en, in het geval van een conservatoir beslag, dit niet is opgeheven of vrijgegeven binnen 

twintig (20) kalenderdagen; 
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(v) een verandering optreedt of zal optreden in de interne zeggenschapsverhouding binnen de 

Afnemer, of wanneer de Afnemer is of zal zijn betrokken bij of onderdeel van een fusie, afsplitsing 

of splitsing; 

(vi) de Afnemer toepassing verzoekt van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen; of 

(vii) de onderneming van de Afnemer wordt of zal worden verplaatst, geliquideerd, opgeheven, 

gestaakt of verhuisd naar het buitenland. 

Artikel 8  Intellectueel Eigendom 

 

8.1  Tool & Box behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de door de Vennootschap gedane 

aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, verpakkingen, reclamemateriaal, 

(proef)modellen, alle merkenrechten, product-, handels- en servicemerken, handelsnamen, 

domeinnamen, logo’s, octrooien, rechten op oorspronkelijke topografieën van halfgeleiderproducten, 

uitvindingen, databankrechten, tekeningen- en modellenrechten, met inbegrip van know-how betrekking 

hebbend op de hiervoor genoemde rechten en zaken, alsmede reeds lopende aanvragen en registraties 

en bestaande rechten en zaken in het kader van de verkrijging van dergelijke intellectuele 

eigendomsrechten. 

 

8.2  Voor toepassing van de Algemene Voorwaarden betekent know-how alle vertrouwelijke en beschermde 

industriële en commerciële informatie en technieken in welke vorm dan ook, waaronder begrepen maar 

niet beperkt tot tekeningen, formules, testresultaten, rapporten, projectverslagen en testprocedures, 

instructie- en training handleidingen, statistieken van bedrijfsomstandigheden, marktvoorspellingen, lijsten 

en bijzonderheden van klanten en leveranciers, alsmede kennis of informatie die kan worden aangewend 

voor praktische doeleinden, waarmee een voordeel kan worden behaald of die een bron vormt voor 

concurrentievoordeel of kostenbesparing, welke worden of dienen te worden gebruikt door Tool & Box en 

haar vennoten. 

 

8.3. De rechten op de in artikel 8.1 en 8.2 genoemde gegevens en voorwerpen en/of zaken blijven, ongeacht 

of aan de wederpartij voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht, eigendom van Tool & 

Box, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen tussen Tool & Box en de Afnemer. De 

Afnemer zal te allen tijde het volledige eigendomsrecht van Tool & Box met betrekking tot, of de licentie 

om gebruik te maken van, alle intellectuele eigendomsrechten erkennen, respecteren en beschermen. De 

Afnemer zal geen intellectuele eigendomsrechten of symbolen aanvragen en/of registreren die enige 

intellectuele eigendomsrechten behelzen of vergelijkbaar zijn met enige intellectuele eigendomsrechten 

van de Vennootschap.  

 

8.4 Het is de Afnemer niet toegestaan inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Tool & 

Box. Het is de Afnemer tevens verboden de producten van Tool & Box op enigerlei wijze te kopiëren, na 

te maken of op dezelfde of vergelijkbare wijze te produceren. Indien de Afnemer in strijd handelt met 

voornoemde verboden, verbeurt de Afnemer ten behoeve van Tool & Box zonder dat voorafgaande 

schriftelijke ingebrekestelling of mededeling vereist is, een onmiddellijk opeisbare boete van EUR 25.000 

(zegge: vijfentwintigduizend euro) per overtreding en van EUR 1.000 (zegge: duizend euro) voor iedere 

dag dat de overtreding voortduurt.  

Artikel 9 Aanvullende Waarborg of Zekerheid 

 

9.1  De Afnemer is verplicht om op het eerste verzoek van Tool & Box voldoende waarborg of zekerheid te 

stellen voor de juiste nakoming van zijn verplichtingen, een en ander in de door Tool & Box gewenste 

vorm. 

9.2  Tool & Box heeft het recht om de uitvoering van zijn verplichtingen jegens de Afnemer op te schorten, 

zonder dat enige vergoeding jegens Afnemer is verschuldigd, zolang de Afnemer niet aan zijn 

verplichtingen zoals vermeld in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden voldoet.  

9.3 Indien de Afnemer niet aan het in artikel 9.1 van deze Algemene Voorwaarden genoemde verzoek 

voldoet binnen 7 dagen na ontvangst van het verzoek, worden alle verplichtingen van de Afnemer jegens 
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Tool & Box direct en volledig opeisbaar en verschuldigd. 

Artikel 10 Garantie 

10.1 Tenzij expliciet anders overeengekomen, staat Tool & Box gedurende een periode van 12 maanden na 

Levering in voor de deugdelijkheid van de door Tool & Box geleverde producten, mits de producten op 

normale en zorgvuldige wijze worden gebruikt voor het doel waarvoor zij zijn vervaardigd, 

overeenkomstig de voorschriften van Tool & Box en/of de fabrikant en mits de juiste onderhouds- en 

toepassingsprocedures worden toegepast (de ʺGarantieʺ).  

10.2 De Afnemer zal de producten onmiddellijk na Levering tellen, meten, wegen en controleren op gebreken, 

voordat de Afnemer tot opslag of gebruik overgaat. Klachten of vorderingen ten aanzien van gebreken 

aan de geleverde producten die bij Levering zijn of hadden kunnen worden geconstateerd, dienen binnen 

7 dagen na Levering schriftelijk aan Tool & Box kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan de 

geleverde producten worden geacht te beantwoorden aan de Overeenkomst en door de Afnemer te zijn 

geaccepteerd. Een eenmaal in gebruik genomen product wordt geacht te beantwoorden aan de 

Overeenkomst, tenzij het product een niet op eenvoudige wijze te constateren onzichtbaar gebrek blijkt te 

hebben. 

10.3 Klachten en vorderingen ten aanzien van gebreken aan de geleverde producten die na ingebruikname 

kenbaar worden en binnen de Garantie vallen, moeten schriftelijk worden ingediend met specificatie van 

de redenen van de klacht of vordering, zo snel als praktisch mogelijk en uiterlijk binnen 7 dagen na het 

ontdekken van het gebrek. Indien dit artikel 10.3 niet wordt nageleefd, is Tool & Box niet aansprakelijk. 

10.4 Indien Tool & Box vaststelt dat een product gebrekkig is in de zin van de Garantie en Tool & Box daarvan 

door de Afnemer op de hoogte is gesteld op de wijze zoals omschreven in deze Algemene Voorwaarden, 

zijn de verplichtingen van Tool & Box, naar Tool & Box’s eigen discretie, beperkt tot (i) de reparatie van 

het betreffende product of onderdeel daarvan, of (ii) de terugbetaling van (een deel van) de originele 

koopprijs. Tool & Box verwerpt uitdrukkelijk enige (impliciete) garantie ten aanzien van de 

verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel van een product. Tool & Box is niet aansprakelijk 

voor enige schade, verlies, aansprakelijkheden, kosten en/of uitgaven van de Afnemer ontstaan door de 

non-conformiteit, defect of het disfunctioneren van de producten. 

10.5 De Afnemer heeft geen vordering op Tool & Box onder de Garantie indien de Afnemer (i) (een deel van) 

de producten heeft behandeld, gerepareerd, misbruikt, oneigenlijk gebruikt of aangepast, (ii) aan derde 

partijen heeft toegestaan (een deel van) de geleverde goederen te gebruiken, behandelen, repareren, 

misbruiken of aanpassen, (iii) de producten (gedeeltelijk) heeft geleverd aan derde-partijen, (iv) de 

producten niet heeft gebruikt overeenkomstig de door Tool & Box bij de producten geleverde 

onderhouds- of toepassingsinstructies, of (v) niet voldoet aan enige andere (contractuele) verplichting 

jegens Tool & Box.  

10.6 Elke vordering van de Afnemer onder de Garantie vervalt één (1) jaar na Levering als bedoeld in artikel 

10.1. 

10.7 Producten kunnen slechts aan Tool & Box retour gezonden worden, indien Tool & Box daarmee en met 

de wijze van verzending schriftelijk heeft ingestemd. In een dergelijk geval draagt de Afnemer het risico 

voor het vervoer van de producten. 

Artikel 11 Aansprakelijkheid 

11.1 Dit artikel 11 is van toepassing op elke aansprakelijkheid van (de vennoten van) Tool & Box, ongeacht de 

basis van een dergelijke aansprakelijkheid. 

11.2 (De vennoten van) Tool & Box zijn/is niet aansprakelijk voor geleden of te lijden schade, verliezen en 

kosten die het gevolg zijn van niet tijdige Levering of Levering die in gedeelten heeft plaatsgevonden. 

11.3 Voor enige andere schade, verliezen en kosten dan die genoemd in artikel 11.2, zijn/ is (de vennoten 

van) Tool & Box alleen aansprakelijk indien die schade ofwel te wijten is aan opzet of grove nalatigheid 

van de zijde van (de vennoten van) Tool & Box, ofwel het resultaat is van omstandigheden die voor risico 

komen van (de vennoten van) Tool & Box.  

11.4 Indien (de vennoten van) Tool & Box aansprakelijk worden/wordt gehouden, zullen/zal (de vennoten van) 
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Tool & Box alleen aansprakelijk zijn voor de schade, verlies, kosten en/of uitgaven in de zin van artikel 

6:96 van het Burgerlijk Wetboek, die het directe resultaat zijn van opzet of grove nalatigheid van (de 

vennoten van) Tool & Box. (De vennoten van) Tool & Box zijn/is niet aansprakelijk voor enige indirecte 

schade, gederfde winst, verlies van overeenkomsten, geleden verlies, gemiste besparingen, gemaakte 

kosten of andere gevolgschade. 

11.5 (De vennoten van) Tool & Box zijn/is voorts niet aansprakelijk voor schade, indien die schade hoger is 

dan het bedrag dat aan (de vennoten van) Tool & Box wordt uitgekeerd (en waarvoor redelijke dekking is 

verstrekt) onder de polis van een zakelijke of persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering. Elke andere 

aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de koopprijs van de producten die de betreffende schade 

hebben veroorzaakt. 

11.6 (De vennoten van) Tool & Box, alsmede werknemers, andere functionarissen, bestuurders, 

handelsagenten en adviseurs voor het handelen waarvan (de vennoten van) Tool & Box mogelijk wettelijk 

aansprakelijk gehouden kan/kunnen worden, zijn gerechtigd elk verweer, dat contractueel of op grond 

van de wet aan (de vennoten van) Tool & Box toekomt, in te roepen om zich te verdedigen tegen enige 

aansprakelijkheid. 

11.7 De Afnemer is aansprakelijk voor, en zal (de vennoten van) Tool & Box (en haar werknemers, 

functionarissen, bestuurders, handelsagenten en adviseurs) vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien 

van, vorderingen, claims, rechtszaken, schade, verlies, kosten en/of uitgaven (inclusief advocatenkosten, 

proceskosten en/of kosten voor mediation of arbitrage) van derden die voortvloeien uit of verband houden 

met de opzet of grove nalatigheid van de Afnemer of bij hem betrokken of aan hem gelieerde partijen 

(zoals werknemers, handelsagenten en/of commissionairs) of groepsmaatschappijen. De Afnemer is 

aansprakelijk voor, en zal Tool & Box (en haar werknemers, functionarissen, bestuurders, 

handelsagenten en adviseurs) vrijwaren en schadeloos stellen ten aanzien van, enige en alle 

vorderingen, claims, rechtszaken, schade, verlies, kosten en/of uitgaven (inclusief advocatenkosten, 

proceskosten en/of kosten voor mediation of arbitrage) geleden en/of gemaakt of zal worden geleden 

en/of te lijden of maken door (de vennoten van) Tool & Box (en haar werknemers, functionarissen, 

bestuurders, handelsagenten en adviseurs) ten gevolge van een schending door de Afnemer of bij hem 

betrokken of aan hem gelieerde partijen of groepsmaatschappijen, van een (contractuele of wettelijke) 

verplichting jegens (de vennoten van) Tool & Box, behalve als die vordering, claims, rechtszaken, 

schade, verlies, kosten en/of uitgaven het resultaat zijn van opzet of grove nalatigheid van (de vennoten 

van) Tool & Box.  

11.8 De dwingendrechtelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid die voortvloeien uit de 

Nederlandse wet zijn onverminderd dit artikel 11 van toepassing.  

11.9 De Afnemer verbindt zich ertoe om te allen tijde te voldoen aan alle toepasselijke internationale, 

Europese en nationale wet- en regelgeving inzake consumentenveiligheid, productveiligheid en het 

terugroepen van producten (‘recall’), en te voldoen en volledige medewerking te verlenen aan instructies 

van enige nationale autoriteit en/of Tool & Box terzake (i) consumenten- en/of productveiligheid, of (ii) de 

terugroep van producten. Tenzij het terugroepen van producten gebaseerd is op toepasselijke wet- en 

regelgeving, of is bevolen door of namens enige overheidsautoriteit, is Tool & Box gerechtigd te bepalen 

of een actie ten aanzien van de producten kwalificeert als het terugroepen van de producten. Op verzoek 

van Tool & Box, zal de Afnemer ieder van zijn klanten verplichten om onder meer het gebruik of de 

verkoop van de producten met onmiddellijke ingang te staken, de producten te retourneren aan Tool & 

Box of aan door Tool & Box aangewezen derden, en/of onmiddellijk bepaalde 

onderhoudswerkzaamheden uit te (doen) voeren ten aanzien van de producten. De Afnemer is verplicht 

een adequate en gedetailleerde terugroepstrategie te bepalen, welke de Afnemer in staat stelt om een 

terugroepprocedure adequaat te behandelen, te coördineren en de naleving en uitvoering ervan te 

monitoren. 

Artikel 12 Niet Nakoming en Overmacht 

12.1 In het geval de Afnemer enige verplichting onder de Overeenkomst(en) niet nakomt of indien Tool & Box 

gegronde redenen heeft om aan te nemen dat de Afnemer zijn verplichtingen onder de 

Overeenkomst(en) niet zal nakomen, is Tool & Box gerechtigd (i) nakoming te vorderen van de 

betreffende verplichting, waaronder maar niet beperkt tot de verplichting tot afname van de producten 
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door de Afnemer, (ii) de Overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder voorafgaande 

ingebrekestelling, of (iii) de (verdere) nakoming van haar verplichtingen onder de Overeenkomst(en) op te 

schorten, en/of (iv) de producten terug te nemen. Het voorgaande doet geen afbreuk aan enig ander 

recht dat Tool & Box mogelijk toekomt en leidt niet tot enige (schade)vergoedingsverplichting aan de zijde 

van Tool & Box. 

12.2 Omstandigheden die in geen geval onder het risico van Tool & Box vallen, zijn onder meer: (i) gedrag, 

met uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid, van personen die Tool & Box aanstelt voor het 

uitvoeren van zijn verplichtingen jegens de Afnemer, (ii) uitoefening van één of meer rechten door derde 

partijen ten opzichte van de Afnemer met betrekking tot het niet voldoen van de Afnemer aan zijn 

verplichtingen conform een overeenkomst met deze derde partij betreffende de Levering van de 

producten, (iii) overheidsregelgeving of beschikkingen die het gebruik van de geleverde of de te leveren 

producten verbieden of beperken, (iv) staking of sluiting van het bedrijf van Tool & Box, (v) ziekte van 

personeel, (vi) transportproblemen, (vii) beperkingen/verboden voor import en/of export, (viii) het niet of 

niet tijdig uitvoeren van werkzaamheden door leveranciers van Tool & Box, (ix) ontwrichting van het 

productieproces van de producten, (x) natuur- of kernrampen, (xi) oorlog of oorlogsdreiging, (xii) 

nalatigheid door Tool & Box met uitzondering van opzettelijke of grove nalatigheid, en (xiii) andere 

omstandigheden die buiten de redelijke controle van Tool & Box vallen. 

Artikel 13 Beëindiging 

13.1 Indien een Overeenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door Tool & Box door middel van 

schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen in de Overeenkomst geen uitdrukkelijke 

opzegtermijn is overeengekomen, dan dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden 

genomen met een maximum duur van één (1) maand. Tool & Box zal wegens opzegging in geen geval 

tot enige schadevergoeding gehouden zijn. 

13.2 Niettegenstaande eventuele andere wettelijke of contractuele rechten, kan Tool & Box de Overeenkomst 

zonder voorafgaande ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk door schriftelijke 

opzegging beëindigen, indien (i) aan Afnemer, al dan niet voorlopig, surseance van betaling wordt 

verleend, (ii) ten aanzien van Afnemer faillissement wordt aangevraagd, of (iii) de (onderneming van de) 

Afnemer wordt geliquideerd of beëindigd, (iv) zich een verandering voordoet in de eigendom van of de 

zeggenschap over Afnemer of indien Afnemer betrokken raakt bij of het voorwerp wordt van een fusie, af- 

of opsplitsing of vergelijkbare procedure, of (v) de Afnemer in de nakoming van zijn verplichtingen onder 

de Overeenkomst tekortschiet.  

13.3 In het geval Tool & Box de Overeenkomst(en) ontbindt, opzegt of opschort, worden alle vorderingen die 

Tool & Box heeft jegens de Afnemer onmiddellijk opeisbaar en verschuldigd en is Tool & Box gerechtigd 

de verdere nakoming van enige overeenkomst(en) onmiddellijk op te schorten, zonder dat dit afbreuk 

doet aan enig ander (wettelijk of contractueel) recht dat Tool & Box mogelijk toekomt.  

13.4 In alle gevallen waarin Tool & Box de Overeenkomst met de Afnemer ontbindt, opzegt of opschort, is de 

Afnemer verplicht Tool & Box alle schade, kosten en winstderving te vergoeden (inclusief maar niet 

beperkt tot de kosten voor verhaal en kosten van (juridische) adviseurs) en alle reeds door Tool & Box 

geleverde producten aan Tool & Box te retourneren. De producten blijven voor risico van de Afnemer 

totdat Tool & Box de betreffende producten heeft ontvangen en goedgekeurd. Ingeval van ontbinding, 

opzegging of opschorting door de Afnemer, is Tool & Box niet gehouden tot vergoeding van enige schade 

en/of winstderving geleden door de Afnemer. 

Artikel 14 Bewijs 

14.1 Behoudens tegenbewijs, is de administratie van Tool & Box beslissend ten aanzien van de inhoud en de 

(geldelijke) omvang van de wederkerige verplichtingen voortvloeiend uit Overeenkomst(en). 

14.2 Behoudens tegenbewijs, gelden de aantallen, maten en gewichten zoals vermeld op de factuur, de 

vrachtbrief en/of de pakbon als juist en volledig. 

Artikel 15 Geen Afstand 

Een nalaten van Tool & Box om de naleving van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden of 
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enige Overeenkomst of een wettelijk recht af te dwingen of anderszins te reageren op een schending 

daarvan door de Afnemer, zal op geen enkele wijze inhouden dat Tool & Box afstand doet van haar 

rechten om naleving van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden, een Overeenkomst of de wet 

af te dwingen. 

Artikel 16 Toepasselijk Recht 

16.1 Nederlands recht is van toepassing op alle Overeenkomsten en overige rechtsrelaties tussen Tool & Box 

en de Afnemer, alsmede deze Algemene Voorwaarden. De bepalingen van het Weens Koopverdrag 

(1980) zijn niet van toepassing op de rechtsrelatie tussen Tool & Box en de Afnemer. 

16.2 Alle geschillen die uit of met betrekking tot (de nakoming van) een Overeenkomst of andere rechtsrelaties 

met Tool & Box voortvloeien, dan wel geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden, zullen 

worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zeeland-West-Brabant, Nederland. 
 
 

***** 


