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VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN
Van:Coach for Animals en Woodschpecker, gevestigd te HARDERWIJK
Artikel 1 Definities:
Verkoper Koper Overeenkomst
: Coach for Animals en of Woodschpecker, de gebruiker van de voorwaarden; : verkoper;
: de overeenkomst tussen verkoper en koper.
Artikel 2 Toepasselijkheid
•

2.1 De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst
tussen verkoper en koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover
van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken;

•

2.2 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij partijen
schriftelijk anders zijn overeengekomen. Indien de algemene voorwaarden van partijen naast elkaar van
toepassing zijn geldt, dat in geval dat bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper en koper
strijdig zijn de bepalingen in de algemene voorwaarden van verkoper prevaleren;

•

2.3 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten
worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 3 Aanbieding, bestelling en overeenkomst
•

3.1 Aanbiedingen van verkoper in catalogi of ander drukwerk, zijn geheel vrijblijvend, met name ook voor
wat betreft prijzen, leveringstermijnen, maten, afmetingen, gewichten, gehalte samenstelling, kleuren,
technische gegevens, beschrijvingen en afbeeldingen. Deze worden steeds bij wijze van benadering
verstrekt;

•

3.2 Overeenkomsten tussen verkoper en koper komen tot stand door schriftelijke acceptatie (waaronder
tevens wordt begrepen datatransmissie) van de zijde van de verkoper.

Artikel 4 Prijzen
•

4.1 Op de verkochte zaken zijn de prijzen die gelden op de dag dat de overeenkomst tot stand komt van
toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen;

•

4.2 De prijzen zijn gebaseerd op franco levering met een toeslag voor orders lager dan € 100,00 en zijn
exclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW) en exclusief heffingen van overheidswege, alsmede
exclusief extra administratiekosten en emballagekosten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen;

•

4.3 Verkoper mag prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding/
aanvaarding en levering prijswijzigingen van meer dan 5 % hebben voorgedaan ten aanzien van
bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen, halffabrikaten of verpakkingsmateriaal.

Artikel 5 Levering
•

5.1 Door verkoper opgegeven en gehanteerde leveringstermijnen en leveringsdata zijn de door haar
verwachte termijnen en data en zijn nimmer fatale termijnen, tenzij door partijen schriftelijk anders zijn
overeengekomen;

•

5.2 Verkoper is bevoegd een order in gedeelten te leveren en de hierop betrekking hebbende
deelleveringen afzonderlijk te factureren; Bezorging

•

5.3 van zaken zal geschieden middels vervoer ter keuze van verkoper, tenzij tussen partijen schriftelijk
uitdrukkelijk enige bijzondere wijze van
vervoer werd overeengekomen;

•

5.4 Verkoper is steeds gerechtigd de goederen onder rembours te verzenden;

•

5.5 Alvorens tot aflevering c.q. uitvoering of voortzetting daarvan over te gaan, heeft verkoper het recht om
van de koper te verlangen dat deze ten
genoegen van verkoper zekerheid stelt voor de voldoening van zijn verplichtingen;

•

5.6 Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat verkoper deze bij hem aflevert of doet
afleveren, dan wel op het moment waarop
deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld;

•

5.7 Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die
noodzakelijk zijn voor de levering, is verkoper
gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.

Artikel 6 Onuitvoerbaarheid van de overeenkomst/overmacht
6.1 De verkoper heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen geheel of ten dele op te schorten (zonder dat hij
in verzuim is), indien hij ten gevolge van omstandigheden, die hem bij het sluiten van de koopovereenkomst niet
bekend waren en die redelijkerwijze niet waren te verwachten, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder
zodanige omstandigheden wordt mede verstaan het niet voldoen door leveranciers van verkoper aan hun
verplichtingen; maatregelen van overheidswege; brand; uitvallen van energie- en/of watervoorziening;
transportproblemen; diefstal, bezitsverlies, vernietiging of beschadiging van bedrijfsmiddelen; stakingen of
werkonderbrekingen;
6.2 Indien de verkoper de overeenkomst op grond van omstandigheden als hiervoor onder 6.1 bedoeld, blijvend niet
kan nakomen of indien de tijdelijke onmogelijkheid meer dan zes maanden heeft geduurd, wordt de overeenkomst
ontbonden zonder dat één der partijen recht heeft op vergoeding van de door hem/haar dientengevolge geleden
schade.

Artikel 7 Betaling
•

7.1 Betaling dient te geschieden via contanten, automatische incasso, overboeking bij levering of wel
binnen 30 dagen na factuurdatum op een door verkoper aan te geven wijze in Euro’s en komt koper geen
recht op korting of compensatie toe, tenzij partijen anders zijn overeengekomen. Bezwaren tegen de hoogte
van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op;

•

7.2 Verkoper is gerechtigd, indien overeengekomen, een kredietbeperkingstoeslag van 2% in rekening te
brengen, welke niet verschuldigd is bij betaling binnen 30 dagen na factuurdatum;

•

7.3 Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen, is koper van rechtswege in
verzuim. Koper is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte daarvan, tenzij
de wettelijke rente c.q. de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de hoogste rente geldt. De rente
over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment
van voldoening van het volledige bedrag;

•

7.4 In geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van koper tot de wettelijke
schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering

•

7.5 Natuurlijke Personen, beslag of (voorlopige) surséance van betaling van koper zijn de vorderingen van
verkoper op koper onmiddellijk
opeisbaar; Alle betalingen zullen in de eerste plaats strekken in mindering op eventueel verschuldigde
kosten, vervolgens op verschuldigde
rente en dan op de oudste openstaande factuur, ongeacht enig andersluidend beding;

•

7.6 Indien koper in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle
redelijke kosten ter verkrijging van
voldoening buiten rechte voor rekening van koper. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het
incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd, met een
minimum van € 350,00.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud, intellectueel eigendom en pandrecht
•

8.1 Alle door verkoper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper totdat koper alle verplichtingen uit
alle met verkoper gesloten overeenkomsten is nagekomen;

•

8.2 Koper is, zolang hij de vorderingen van verkoper niet heeft voldaan, niet gerechtigd op de door
verkoper geleverde zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen en verbindt zich tegenover
derden die daarop een dergelijk recht willen vestigen op eerste verlangen van verkoper te zullen verklaren
dat hij niet tot het vestigen van een pandrecht bevoegd is. Voorts verbindt koper zich geen akte te zullen
ondertekenen waarbij pandrecht op de betreffende zaken wordt gevestigd, in welk geval koper zich aan
verduistering zou schuldig maken;

•

8.3 Ingeval koper enige verplichting uit de overeenkomst met betrekking tot verkochte zaken of uit te
voeren werk jegens verkoper niet nakomt, is deze zonder ingebrekestelling gerechtigd de zaken, zowel de
oorspronkelijk geleverde als de nieuw gevormde zaken, terug te nemen. Koper machtigt verkoper de
plaats(en) te betreden waar deze zaken zich bevinden;

•

8.4 Verkoper verschaft aan koper, op het moment dat koper al zijn betalingsverplichtingen uit deze en
soortgelijke overeenkomsten heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaken, onder voorbehoud van
pandrecht van verkoper, ten behoeve van andere aanspraken die verkoper op koper heeft. Koper zal op
eerste verzoek van verkoper zijn medewerking verlenen aan handelingen die in dat kader gewenst zijn.

•

8.5 sommige producten zijn ontwikkeld door Robert van Schie Deze producten zijn intellectueel eigendom
van R. van Schie, deze mogen niet zonder toestemming gekopieerd of nagemaakt worden.

Artikel 9 Ontbinding
•

9.1 Verkoper is bevoegd de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te
ontbinden, indien: - koper zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst verkoper ter kennis gekomen omstandigheden
goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In
geval er goede grond bestaat te vrezen dat koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de
opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dit rechtvaardigt;
- koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld,
vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd;

•

9.2 Voorts is verkoper bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden
voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid
niet mag worden verwacht;

•

9.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van verkoper op koper onmiddellijk
opeisbaar. Indien verkoper de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de
wet en overeenkomst.

Artikel 10 Garantie
•

10.1 Verkoper verleent geen verdere of andere garantie op door haar verkochte zaken dan de daarop door
de fabrikant der zaken verleende garantie;

•

10.2 Zolang koper niet aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de door partijen gesloten overeenkomsten
voldoet, kan hij geen beroep doen op deze garantiebepaling.

Artikel 11 Reclame
•

11.1 Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen 8 dagen
na (af)levering te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van
het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen;

•

11.2 Is aan koper een model getoond, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn getoond
zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de
zaak daarmee zal overeenstemmen. Afwijkingen in kleur kunnen nimmer aanleiding geven tot enige
reclame;

•

11.3 Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen 8 werkdagen na levering en niet zichtbare tekorten
dienen binnen 8 werkdagen na ontdekking, doch in ieder geval binnen 3 maanden na levering schriftelijk
aan verkoper te worden gemeld;

•

11.4 Ook indien tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte
zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande
schriftelijke toestemming van verkoper op de wijze zoals door verkoper aangegeven;

•

11.5 Koper dient verkoper in de gelegenheid te stellen de klacht te (doen) onderzoeken;

•

11.6 Reclames schorten betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 12 Aansprakelijkheid
•

12.1 Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens
koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder "Garantie" is geregeld;

•

12.2 verkoper is niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt door geleverde produkt(en),

•

12.3 Het door koper niet in acht nemen van aanwijzingen of gebruiksvoorschriften ter zake van het
geleverde, ontheft verkoper van elke aansprakelijkheid voor schade die in verband hiermede is ontstaan;

•

12.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde
winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;

•

12.5 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade
gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

Artikel 13 Risico-overgang
•

13.1 Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op
koper over op het moment waarop deze zaken aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en
daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derde worden gebracht;

•

13.2 Indien gebruiker voor verzending van de zaken die voorwerp van de overeenkomst zijn zorgdraagt,
geschiedt dit geheel voor rekening en risico van opdrachtgever.

•

13.3 Koper is er van bewust dat de geleverde product van natuurlijke materiaal is gefabriceerd en hierdoor
werking kan ontstaan van het materiaal, hier wordt geen garantie op gegeven.

Artikel 14 Geschillen
De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin
heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
Artikel 15 Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is
uitdrukkelijk uitgesloten.
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TERMS OF SALES AND DELIVERY

Article 1 De nitions:
Seller Buyer Agreement
: Coach for Animals and of Woodschpecker, the user of the conditions; : seller;
: the agreement between seller and buyer.
Article 2 Applicability
•

2.1 The provisions of these terms and conditions apply to each o er and agreement between seller and
buyer after which seller has declared these terms being applicable, provided that these conditions are
not expressly and in writing deviated from;

•

2.2 The applicability of the terms and conditions of buyer shall be expressly excluded unless the parties
have agreed otherwise in writing. Where the terms and conditions of the parties apply both, if these
provisions are contradictory to the terms and conditions of seller and buyer, the provisions under the
terms and conditions of the seller prevail;

•

2.3 If one or more provisions in these terms and conditions are void or destroyed, the other provisions of
these terms and conditions shall continue to apply.

Article 3 O er, order and agreement
3.1 O ers of seller in catalogues or other printed matter are completely free of obligations, in particular in
terms of prices, delivery periods, sizes, dimensions, weights, composition content, colours, technical
data, descriptions and Images. These are always provided as an approximate manner;

1.

•

3.2 Agreements between seller and buyer are established by written acceptance (including data
transmission) on the part of the seller.

Article 4 Prices
4.1 The prices of articles that are sold are those that were applicable on the day the agreement is
concluded, unless the parties have agreed in writing otherwise;

ff

fi

ff

ff

•

4.2 Prices are based on free delivery with a surcharge for orders less than € 100.00 and are not exclusive
sales tax (VAT) and excluding charges by the government, as well as excluding additional administrative
costs and packaging, unless expressly otherwise agreed;

•

4.3 Seller may pass on price increases if price changes of more than 5 % occur between the time of
o er/acceptance and delivery, for example, in respect of exchange rates, wages, raw materials, seminished products or packaging material.

Article 5 Delivery
1.

5.1 Delivery periods and delivery dates speci ed by the seller are the time limits and dates expected by
the seller and are never fatal time limits, unless parties have agreed otherwise in writing;

2.

5.2 Seller is authorized to supply part of an order in and to charge the sub-deliveries separately;
•

5.3 Delivery of articles will be done by means of transport at the seller’s choice, unless the parties
agreed in writing on any special means of transport;
5.4 Seller is always entitled to ship the goods cash on delivery;

•

5.5 Before proceeding with delivery or continuation thereof, the seller has the right
to require the buyer to satisfy the seller that he will to meet his obligations to the full;
5.6 Buyer is obliged to purchase the goods at the time seller delivers or have them delivered
to him or at the time when they are made available to him in accordance with the agreement;

•

5.7 If buyer refuses to accept the delivery or is negligent in providing information or
instructions necessary for delivery, seller is authorized to store the artices for the account and risk of
buyer.

Article 6 Unfeasilility of the Agreement/Circumstances beyond one’s control
6.1 The seller has the right to suspend the ful lment of his obligations in whole or in part (without being in
default), if, as a result of circumstances which were not known to him at the conclusion of the purchase
agreement, or which could not reasonably be expected, he is prevented from ful lling his obligations. Such
circumstances shall include failure to comply with their obligations by vendor suppliers; measures by the
government; re; failing of energy and/or water supply; transport problems; theft, loss of possessions,
destruction or damage to assets; strikes or work stoppages;
6.2 If, on the basis of circumstances referred to in 6.1, the seller cannot continue to comply with the agreement or
if the temporary impossibility has lasted for more than six months, the agreement will be terminated without any
of the parties being entitled to compensation for the damage as a result thereof.

•

7.2 Seller is entitled, if agreed, to charge a 2% credit limit surcharge, which is not due upon payment
within 30 days of invoice date;

fi

7.1 Payment must be made by cash, direct debit, transfer or within 30 days of invoice date in a manner
to be indicated by seller in Euro's and buyer will not be entitled to a discount or compensation unless
otherwise agrees on by the parties. Objections to the amount on invoices do not suspend the payment
obligation;

fi

•

fi

fi

Article 7 Payment

ff

fi

•

7.3 If buyer defaults the payment within the 30-day period, buyer is legally in default. Copper is also
liable for a delay rate of 1% per month or part thereof, unless the statutory interest rate or the statutory
trading rate is higher, in which case the highest interest rate applies. The interest on the claimable
amount will be calculated from the moment the buyer is in default until the time of satisfaction of the full
amount;

1.

7.4 In the event of liquidation, (application for) bankruptcy, authorisation of buyer to statutory debt

•

restructuring under the Debt Restructuring Act

•

7.5 Natural Persons, seizure or (provisional) suspension of buyer payment, the seller's claims to
purchaser are immediately recoverable; All payments will primarily deduct any costs due, then on
interest due and on the earliest outstanding invoice, regardless of any other clause;

•

7.6 If buyer is at fault or in default in the (timely) ful lment of his obligations, all reasonable costs of
obtaining
satisfaction extrajudicially will be on behalf of buyer. The collection costs are calculated in accordance
with the collection rates as recommended by the Dutch Bar Association in debt collection cases, with a
minimum of € 350.00.

Article 8 Reservation of ownership, intellectual property and lien
•

8.1 All seller-supplied items remain a seller's property until buyer has ful lled all obligations from all
agreements concluded with seller;

•

8.2 Buyer is not entitled to establish a lien or non-possessed lien on the property delivered by seller and
commits to third parties wishing to establish such a right to declare at rst the rights of seller to declare
that he is not competent to establish a lien. Furthermore, buyer undertakes not to sign a deed
establishing lien in the relevant cases, in which case buyer would be guilty of embezzlement;

•

8.3 Where buyer fails to ful l any obligation from the agreement relating to items bought or work to be
carried out to seller, the latter has a right to retake the items, both the items originally delivered and the
newly formed. Buyer authorizes seller to enter the place(s) where these items are located;

•

8.4 Seller shall hand hand over to buye,r at the time when buyer has ful lled all its payment obligations
from these and similar agreements, the ownership of the items delivered, subject to seller's lien, for other
claims which seller has on buyer. Buyer will cooperate at rst request of seller in transactions that are
required in that context.

•

8.5 some products have been developed by Robert van Schie These products are intellectual property of
R. van Schie, they may not be copied or recreated without permission.

Article 9 Dissolution

ffi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

fi

9.1 Seller is entitled to suspend the ful lment of its obligations or to terminate the agreement if: - buyer
does not ful l its obligations under the agreement, whether or not in a timely manner;
- after concluding the agreement, give seller is informed of circumstances leading tot suspecting that
buyer will not, in a timely manner or not fully comply. In the event that there is some good reason to fear
that buyer will only partially or not properly comply, the suspension is only permitted in so far as the
shortcoming justi es it; - in concluding the agreement, the buyer has been asked to provide certainty for
the satisfaction of its obligations from the agreement and that security is not su cient. Once security has
been lodged, the power to suspend will be delayed unless such satisfaction is unreasonably delayed;

•

•

9.2 Furthermore, the seller has the power to (do) terminate the contract if circumstances arise which are
such that compliance with the agreement is no longer possible or cannot be requested by standards of
reasonableness and fairness, if circumstances arise which are such that unchanged maintenance of the
agreement could not reasonably be expected;

•

9.3 If the agreement is terminated, the seller's claims on buyer will immediately be recoverable. If seller
suspends compliance with the obligations, he retains his claims from the law and agreement.

Article 10 Warranty
•

10.1 Seller shall not grant any further or other guarantee regarding its items sold other than the
guarantee granted thereto by the manufacturer of the items;

•

10.2 As long as buyer does not meet its obligations arising from the agreements concluded by the
parties, he cannot invoke this guarantee provision.

Article 11 Claims
•

11.1 Buyer is held to examine or have examined the items at the moment of the delivery, or at least
within 8 days after delivery. Buyer should examine whether quality and quantity of the items delivered
correspond to that which has been agreed upon;

•

11.2 If a model has been shown to buyer, it is meant to have been shown as an indication only, without
the necessity deliver an exact copy, unless it was expressly agreed that the item would correspond to
this. Deviations in colour can never give rise to any claim;

•

11.3 Any visible de ciencies must be reported to seller within 8 working days after delivery and not
visible defects within 8 days after discovery thereof, but at least within 3 months of delivery, the seller
shall be noti ed in writing;

•

11.4 Even if claim has been led in a timely manner, buyer is required to purchase and pay the
purchased items. If buyer wishes to return defective cases, this shall only be done with prior written
consent of seller in the manner indicated by seller;

11.5 Buyer must allow seller to investigate or have investigate the complaint;

1.

fi

fi

fi

11.6 Claims do not suspend payment obligations.

•

Article 12 Liability
•

12.1 If the items delivered by the seller are defective, the liability of seller to buyer is limited to the terms
and conditions set out under "Guarantee";

12.2 seller is not liable for damage caused by product(s) supplied

1.
•

12.3 Failure to comply with advice or user of instruction use by purchaser in relation to the delivered, releases
seller of any liability for damages caused as a result thereof;

12.4 Seller is never liable for indirect damage, including consequential damage, lost pro t, missed
savings and damage from business stagnation;

1.

•

12.5 The restrictions of liability for direct damage contained in these terms and conditions do not apply if
the damage is due to intent or gross megligence of the seller or his subordinates.

Article 13 Risk Transition
1.

13.1 The risk of loss or damage to the items subject to the agreement shall be transferred to buyer at the
time when these items are delivered legally and/or in fact to buyer and thus in the power of buyer or a
third party authorized by buyer;

2.

13.2 In case the user takes care of the transport of the items subject to this contract, this shall be entirely
the responsibility and risc for the client.

3.

13.3 Buyer is aware that the product supplied is manufactured from natural materials and that the
appearance thereof may change in the course of time, no guarantee is given on that aspect.

Article 14 Disputes
The court at the location of the seller is competent to take into account disputes in the case of exclusion.
Nevertheless, the seller has the right to submit the dispute to a court of justice.
Article 15 Applicable law

fi

Any agreement between seller and buyer shall apply to Dutch law. The Weens Purchase Treaty is expressly
excluded.

